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КАНАЛАМИ ВТРАТ У МОЛОТАРЦІ Є МОЛОТИЛЬНИЙ
АПАРАТ, СОЛОМОТРЯС, ЗЕРНООЧИСТКА, ОГЛЯДОВІ І РЕГУЛЮВАЛЬНІ ЛЮЧКИ ШНЕКІВ І ЕЛЕВАТОРІВ.

ЗАПОБІГАННЯ
ВТРАТАМ
ЗЕРНА ЗА
МОЛОТАРКОЮ

Головними умовами роботи молотарки без втрат
є: оптимальне завантаження; регулювання молотильного апарата, соломотряса
і очистки відповідно до стану хлібостою та дотримання
правил їх експлуатації; дообладнання комбайна і застосування на ньому нескладних
пристроїв; ущільнення місць
стиків робочих органів.
При обмолоті зерновими комбайнами найбільше втрачається
зерна внаслідок його механічного
пошкодження.
Кількість механічно пошкодженого зерна різними комбайнами дуже коливається.
Це пояснюється конструктивними
особливостями молотильних апаратів: різниця діаметра і довжини
барабанів, кількість бил, будова
підбарабання і величина обхвату
ним барабана, ступінь звуження
потоку хлібної маси тощо.
Із збільшенням кількості бил
на барабані пошкодження зерна
зменшується.
Збільшення кута обхвату барабана підбарабанням призводить
до підвищеного травмування зерна, хоч продуктивність молотильного апарата підвищується. Враховуючи це, необхідно ретельно
виконувати технологічні регулювання і дотримуватись оптимального режиму роботи комбайна.
Відповідно до агротехнічних
вимог, які ставлять до роботи
комбайнів, кількість пошкодженого зерна, що надходить у бункер,
не повинна перевищувати 2%.
Подрібнене зерно при післязбиральній обробці потрапляє у
відходи.

С.10

Крім того, дрібні його фракції
виносяться з очистки комбайна
повітряним потоком і потрапляють у полову або на землю.
Під час обмолочування хлібної
маси відбувається невидиме для
ока травмування зерна барабаном комбайна, що істотно знижує
стійкість зерна проти грибних та
бактеріальних хвороб.
Травмування зерна викликається різними причинами.
Відповідно до їх характеру
визначають заходи щодо усунення або значного зниження
втрат цього виду.
За різних умов збирання і використання машин можуть бути такі
причини подрібнення і травмування зерна: дефекти молотильного барабана і підбарабання, неправильні зазори в молотильному
апараті, підвищена колова швидкість барабана; порушення режиму подачі хлібної маси в молотарку тощо.

Травмування зерна, викликане
дефектами барабана й підбарабання, визначають за такою ознакою: зміна режиму роботи молотильного апарата не знижує пошкоджень. В цьому випадку слід
випрямити планки підбарабання, усунути неточності, допущені
при кріпленні бил, перекіс підбарабання та ін.
Молотильні апарати нових
комбайнів мають істотний
недолік, який є причиною
значного механічного травмування зерна. Він полягає
в тому, що поперечні планки підбарабання виготовляються на фрезерних і стругальних верстатах, внаслідок
чого передні робочі кромки
планок дуже загострені.
Гострі виступи бувають також
і на билах барабана, тому втрати
від подрібнення підвищені.

Під час роботи комбайна
заокруглюються гострі кромки поздовжніх планок підбарабання до радіуса 0,8 мм.
Цей процес закінчується після збирання перших 50 га.
Обмолочене у цей час зерно не
можна використовувати на насіння і довго зберігати.
Таким чином, нові комбайни
або після капітального ремонту не
можна одразу ж використовувати
на збиранні насінних ділянок.
Рекомендується при одержанні нових комбайнів вийняти підбарабання, зняти з
нього передній і задній щитки, вийняти прутки і напилком затупити кромки планок
до радіуса приблизно 1 мм
(радіус понад 1,5 мм призводить до підвищених втрат
зерна від недомолоту). Не
знімаючи барабана, треба
зняти гострі виступи на його
билах.
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ИННОВАЦИОННОЕ

СУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ, ЗЕРНОБОБОВЫХ,
МАСЛЕНИЧНЫХ КУЛЬТУР

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ОТ 12

ТОНН В СУТКИ

СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ФРУКТОВ, ОВОЩЕЙ, ЯГОД, ГРИБОВ

ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
По технологичности и энергоэффективности,
ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ

+38 (050) 866-55-12
+38 (098) 919-07-08

АРГУМЕНТЫ и ФАКТЫ
Минский 6-ти цилиндровый, рядный, а, значит, более уравновешенный тракторный двигатель, при большей мощности имеет меньший вес, более экономичен.
Как показали испытания, прове денные в Ук раинском научно-иссле довательскиминсти туте прогно зирования и испытания сельскохозяйственной техники
и технологий им. Л.Погорелого, благодаря газотурбинному наддуву и промежуточному охлаждению воз духа,
применению современных материалов и технологий,
минские моторы являют собой но вое современное поколение энергоустановок для тракторов и комбайнов.
При работе тракторов ХТЗ на номинальной нагрузке, удельный расход топлива у Д-260.4 (210 л.с.)
на 15-20% ниже, чем у безнаддувных двигателей ЯМЗ,
а обрабатывает за ту же смену на 20% большую площадь. Трактор с минским двигателем легко «тянет» посевной агрегат шириной захвата 7,2 м., появляется
возможность агрегатировать его с современными, более производительными орудиями и агрегатами (например, тя желая борона УДА-3,8, сеялка-культиватор
«Партнер», пя ти кор пусныйплуг RS).
Трактор ХТЗ, переоборудованный минским двигателем Д-262-2S2 (250 л.с) с усиленной скоростной КПП, легко справляется с более тяжелыми (а,
значит, более производительными) навесными агрегатами и не уступает импортным тракторам аналогичной мощности.

+38 (095) 419-74-65

sushka-zerna@ukr.net
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Д-262.2S2
250 К.С.)

(

з застосуванням
швидкiсної КПП

Сучасні технології виробництва рослинної продукції для ста більного виконання заданих робіт потребують застосування нових машин і більш потужних
тракторів. Підвищення продуктивності агрегату при
зменшенні витрати палива на одиницю отриманої
продукції - головний критерій при складанні агрегату. Тільки таким чином є можливість знизити собівартість продукції та за безпечити рента бельність
виробництва.
Однак, придбання нового потужного трактора - це
значні капіталовкладення. Не всякому господарству
такі витрати доцільні, оскільки вони накладаються
на собівартість продукції і вона стає неконкурентноздатною.
Отримати трактор, який за своїми технікоексплуатаційними показниками відповідає вимогам сьогодення можна також модернізувавши наявний. При цьому трактор буде відповідати вимогам до
енергозасобу для нових технологій, а затрати будуть
мінімальними. Така практика спостерігається в багатьох країнах світу.
Модернізація трактора включає використання нового, більш потужного економічного двигуна та модернізації коробки передач.
При цьому він не буде поступатись імпортним
тракторам аналогічної потужності.

Для за безпечення необхідних тягових та швидкісних режимів трактора типу ХТЗ-170, ХТЗ-172, Т-150К
доцільно встановити на ньому двигун Мінського моторного заводу ММЗ Д-262.2S2. Його особливістю є
не тільки висока потужність (250 к.с.) і крутний момент
(1120 Н.м), а і оптимальна швидкісна характеристика, яка за безпечує постійну потужність та підвищення
крутного моменту при збільшенні навантаження. Т обто двигун стабільно “тягне” і не відчуває навантажень.
І все це при мінімальній витраті палива.
Вказані характеристики не поступаються закордонним двигунам. І це при значно меншій ціні двигуна
та менших експлуатаційних витратах.
При наявності такого двигуна з’являється можливість виконувати технологічні операції на вищих швидкостях. За рахунок модернізації коробки передач вона
не тільки підсилюється, а і підвищуються швидкості на
передачах. Тобто вона стає “швидкісною”.
Порівняльні дані швидкостей до та після модернізації вказані в таблиці.
Таким чином тандем: потужний двигун ММЗ
Д-262.2S2 (250 к.с.) + модернізована “швидкісна” коробка передач дає можливість використовувати трактор на вищих швидкостях при агрегатуванні з
сучасними важкими та комбінованими машинами. Досвід експлуатації модернізованих тракторів вказує, що
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на найбільш енергоємних операціях, де потрібне високе тягове зусилля, кращі показники мають трактори,
оснащені більшими шинами типу 23,1R26. Це забезпечує збільшення продуктивності агрегату, підвищення якості виконаної роботи та зменшення погектарної
витрата палива.
За світовий день модернізований трактор типу ХТЗ170 забезпечує економію палива до 100 літрів!
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В цілому можна відмітити, що трактор потужністю 250 к.с. завдяки своїй оптимальній універсальності агрегатується з значною кількістю сучасних
вітчизняних та закордонних сільськогосподарських знарядь, забезпечує своєчасне та якісне
виконання найбільш енергоємних технологічних
операцій в рослинництві та є базовим трактором
для господарств.

Нові можливості тракторів ХТЗ з моторами Д-262.2S2 та модернізованою КПП
(приклади використання деяких знарядь за відгуками з господарств України)

Трактор

Знаряддя

Грунт

Глибина,
см

Швидкість

Колеса

Передача
в робочому
(другому)
діапазоні

до
модернізації

після
модернізації

Ефективність
застосування
двигуна Д-262.2S2 з
модернізованою КПП

ХТЗ-17021

Дискова борона
«Восход» 4,2 м.

чорнозем

18

23,1R26

2

9,25

11,00

Економія відбувається за
рахунок продуктивності та
зменшення витрати палива

ХТЗ-17021

Оборотний навісний
плуг IBIS
(Unia Group,
Польща) 5 корп.

чорнозем

20

23,1R26

2

9,25

11,00

Економія відбувається за
рахунок продуктивності та
зменшення витрати палива

ХТЗ-17021

Посівний комплекс
(Unia Group,
Польща)
4 м. Диски/сіялка/
прикорм

чорнозем

Економія відбувається за
рахунок швидкості і більшого засіву (раніше засівали
22-28га,
зараз 35-37га.) та економії
палива 20%

ХТЗ-17021

Плуг KVERNELAND,
7 корпусів,
ширина 2,20 м
(необхідна потужність трактора
245 к.с.)

чорнозем

(двигун Д-262.2S2)

(двигун Д-262.2S2)

(двигун Д-262.2S2)

(двигун Д-262.2S2)

20

23,1R26

3-4

11,00 - 14,50

12,50 - 14,50

23,1R26

2

9,25

11,00

На рівні з
John Deere 8200

35-40 23,1R26

2

9,25

11,00

Витрата палива:
раніше 24 л/га - ЯМЗ-238,
зараз 18-20 л/га Д-262.2S2.
Єфективність:
за 10 годин роботи оброблено 22 га
Єкономія палива: 110 л.

21,3R24

3

9,25

10,80

За рахунок продуктивності
економія 15%
(порівняно з ЯМЗ-238)

23,1R26

2

9,25

11,00

Економія палива 15-20%,
збільшення продуктивності

до
25-30

23,1R26

3

11,00

12,50

Економія палива 15-20%,
збільшення продуктивності

Плуг ПЛН-5-35

важкий,
глинистий и
чорнозем

до 25
см.

23,1R26

3

11,00

12,50

Економія палива 15-20%,
збільшення продуктивності

Т-150К

Борона дискова
ДБ-24

важкий
грунт

30-32

23,1R26

2

9,25

11,00

Економія палива 15-20%,
збільшення продуктивності

Т-150К

Плуг оборотній
Vogel & Noot
5 корп.

важкий
чорнозем

до
30см.

23,1R26

3

11,00

12,50

Економія палива 30-35%,
збільшення продуктивності

Т-150К

Плуг 7 корп
(ПЛН 5+2)

Т-150К

Сівалка Great Plains
(важка)

ХТА-250

Плуг 5+1 (Одеса)

чорнозем

до
26-28

Борона дискова
важка
БДВ - 4,2

важкий,
солончак

ХТА-250

(двигун Д-262.2S2)

(двигун Д-262.2S2)

(двигун Д-262.2S2)

ХТЗ-17021

(двигун Д-262.2S2)

(двигун Д-262.2S2)

(двигун Д-262.2S2)

(двигун Д-262.2S2)

чорнозем

важкий
глинистий і піщаний
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Уважаемая редакция газеты «Автодвор»!
Убедительная просьба, напечатайте пожалуйста статью о регулировке ВОМ МТЗ-80 и устранении его неисправностей.
А то у нас то ленты горят, то ВОМ пробуксовывает. Заранее благодарны. Спасибо за познавательный материал. Василий, Киевская область.

РЕГУЛИРОВКИ И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ВОМ МТЗ-80
Техническое обслуживание заднего
ВОМ заключается в предупреждении подтекания смазки через уплотнения, проверке резьбовых соединений, периодической регулировке механизма управления. Смазка деталей ВОМ осуществляется маслом, находящимся в корпусе заднего моста.
Включать независимый привод нужно
при минимальной частоте вращения двигателя. Синхронный привод включают при
работающем двигателе после включения
передачи и при плавном включении муфты сцепления.
При эксплуатации трактора нужно внимательно следить за изменением положения рычага управления ВОМ и не допускать его упирания в полик кабины, чтобы избежать буксования тормозных лент.
Увеличенный ход рычага управления и
повышение усилия при переводе его из
положения «включено» в положение «выключено» свидетельствуют о необходимости проведения регулировки.

Регулировка механизма
управления планетарным
редуктором заднего ВОМ

Безотказная работа заднего ВОМ обеспечивается при условии выполне
ния
следующих требований:
1.Усилие включения (выключения) на
рычаге 1 (рис.1) должно быть 12-15 кг
(при усилии ниже 12 кг возможно буксование ВОМ, а при усилии более 15 кг увеличивается ход рычага 1 и уменьшается
запас на регулировку; максимально допустимое усилие не должно быть более 20
кг).
2.Рычаг 1 должен иметь одинаковый
ход на включение и выключение и четко фиксироваться в обоих положениях.
Нечеткое переключение рычага свидетельствует о возможном упирании, касании, затирании тяг или рычагов в системе
управления, что снижает эффективность
пружин и может стать причиной буксования ВОМ.
В механизме управления планетарным
редуктором ВОМ регулируют ленточные
тормоза (пусковой и остановочный) винтами 13 и положение рычага 1 изменением длины тяг 4, 16.

Порядок регулировки:
а) в позиции рычага 1 “ВОМ включен”
определите размер “А”;
б) при значительном уменьшении размера доведите его до нормы 50-60 мм изменением длины тяги 4 для тракторов с
обычной кабиной и 35-45 мм изменением
длины тяг 4 или 15 для тракторов с унифицированной кабиной;
в) сняв крышку люка заднего моста,
установите требуемое усилие на рычаге 1
и его нормальный ход винтом 13 (операция требует определенных навыков и выполняется квалифицированным механиком).
Если эти операции не позволяют выполнить указанные требования, производите регулировку, выполнив следующие
операции:
а) снимите тягу 4;
б) отвинтите болт 9, чтобы освободить
пружинный механизм (механизм не имеет стопорного болта; для безопасной разборки следите, чтобы верхний стакан 5
находился в постоянном контакте с болтом до полного разжатия пружин, после
чего пружины и верхний стакан легко снимаются);
в) снимите крышку люка заднего моста,
открывающую доступ к регулировочным
винтам 13 (полностью не вывинчивайте
регулировочные винты 13 , так как их обратная установка затруднена);
г) введите болт 10 или стержень диаметром 10 мм в отверстие на рычаге 11 и в
корпусе заднего моста;
д) затяните винты 13 до отказа, прикладывая максимальное усилие пальцев руки
(контрольное усилие 10 кг на ключе или
на плоскогубцах длиной 100 мм);
е) отвинтите каждый винт 13 на три
оборота, что обеспечивает зазор между
лентой и барабаном 0,5 мм. Чтобы не допустить ошибки из-за колебаний усилия
при ввинчивании винтов, тугой резьбы,
контролируйте эту операцию по угловому ходу рычага 11, он должен быть 7-9° в
каждую сторону от исходного положений
при максимальном усилии руки;
ж) удалите болт (стержень) 10 из отверстия в корпусе заднего моста;
з) ввинтите болт 9 в рычаг 11, направив конусную часть в углубление крышки
верхнего стакана; сожмите пружину, вы-

держав размер 35±0,8 мм;
и) переведите рычаг 11 в положение
“ВОМ включен”;
к) установите тягу 4, обеспечив размер
“А”;
л) несколько раз переведите рычаг во
включенное, а затем выключенное положение с усилием 15-20 кг. Контролируя
ход и усилие, убедитесь, что рычаг надежно фиксируется в обоих положениях,
а размер “А” остается постоянным;
м) при уменьшении размера “А”, увеличении усилия на рычаге, различном его
ходе на включение и выключение, нечетком переключении рычага проведите повторную регулировку в описанном выше
порядке.
н) после окончания регулировки законтрите вилки 2 контргайками 3, а болт 9
контргайкой 8.
Эффективность работы тормозов ВОМ,
отсутствие буксования зависят только от
пружинного механизма, в первую очередь
от наличия свободных зон для работы
его и связанных с ним рычагов. Буксование ВОМ означает, что пружинный механизм или рычаги встречают дополнительное сопротивление при их перемещении
вследствие отсутствия смазки в шарнирах, повышенного загрязнения, упирания
(касания) в соседние с ними детали трактора и т.п.

Возможные
неисправности ВОМ,
способы обнаружения
и устранения
Заедание рычага управления валом отбора мощности (ВОМ) свидетельствует о неработоспособности механизма усиления (стакана
пружины). Затрудненное переключение поводка переключения ВОМ
с независимого на синхронный привод свидетельствует об износе или
смятии кулачков муфты переключения.

Для выявления причин неисправностей
осматривают механизм управления ВОМ
и, обнаружив поврежденную резьбу или
деформацию болтов и тяг, заменяют дефектные детали. Особо внимательно проверяют механизм усиления, включая и
выключая вал отбора мощности и наблю-

Ежемесячное издание для хозяина земли и техники

дая за его работой. Если имеются глубокие вмятины на стакане пружины, заклинивание стакана, трещины в проушине или рычаге валика управления, стакан
снимают в сборе.
При этом соблюдают осторожность и
придерживаются строгой последовательности:
1) переводят рычаг управления ВОМ
в положение, при котором совмещаются
технологические отверстия в рычаге валика переключения и в заднем мосту, и
заворачивают в них установочный болт;
2) свинчивают контргайку по направлению к головке регулировочного болта и
после этого заворачивают болт до отказа
в рычаг валика переключения;
3) заворачивают до упора стопорный
болт в стакан пружины и, придерживая
его рукой, осторожно выкручивают регулировочный болт.
При его выкручивании освобожденная
крышка стакана не должна перемещаться относительно его корпуса. Убедившись
в надежности фиксации стакана с корпусом, снимают стакан в сборе, зажимают
его в струбцине или под прессом и выворачивают стопорный болт.
Обнаруженные дефектные детали заменяют. Для сборки также используют
струбцину или пресс. При неисправности кулачковой муфты снимают кабину и
отсоединяют коробку передач от заднего
моста. Затем заменяют изношенные детали.

Шумы и стуки в корпусе заднего моста, вращение вала привода
ВОМ рывками свидетельствуют об
износе шлицев или зубьев вала коронной шестерни, а также об износе подшипника № 210.
Чтобы оценить состояние коронной шестерни и определить потребность ее в ремонте, ВОМ снимают с трактора.
Выпрессовку ВОМ проводят с помощью
технологических болтов. Затем перемещают коронную шестерню в осевом и радиальном направлениях, проверяя наличие зазоров. Если имеются поломки или
значительные перемещения, вал заменяют. Для этого отсоединяют задний мост
от коробки передач, снимают кулачковую
муфту, выворачивают установочный болт
и выпрессовывают вал.
Перед запрессовкой вала с коронной
шестерней в сборе в корпус заднего моста совмещают отверстие для болта и
проточку в стакане подшипника.
Ощутимое рукой осевое
перемещение хвостовика ВОМ сви-
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Рис.1. У правление задним ВОМ . 1 — рычаг управления; 2 — регулировочная вилка;
3, 8 — контргайки; 4 — тяга; 5 — стакан пружины; б — пружины; 7 — верхний стакан; 9 — упорный
болт; 10 — установочный болт (только для регулировки); 11 — рычаг валика управления;
12 — валик управления; 13 — регулировочные винты; 14 — нижний стакан; 15 — тяга, вариант
“б” — для тракторов с унифицированной кабиной

детельствует о нарушении фиксации и ослабле нии затяжки гайки
вала ВОМ.
Чтобы это устранить, ВОМ снимают с
трактора. В случае повреждения резьбы
гайку свинчивают с вала и, при возможности, восстанавливают резьбу механической обработкой.
Если резьба не восстанавливается без
снятия вала, механизм разбирают. Для
этого снимают стопорное кольцо и выпрессовывают вал из крышки
Следы масла на крышке ВОМ указывают на потерю эластичности или
разрушение манжет вала.
Чтобы устранить эту неисправность,
ВОМ сни мают и осматривают прокладку между задним мостом и крышкой, при
прорывах прокладку заменяют. Если масло подтекает из-под хвостовика, выполняют операции разборки, снимают стопорное кольцо, выпрессовывают вал из
крышки и заменяют манжеты
Заметное снижение мощности,
передаваемой от трактора к сельскохозяйственной машине, продолжение вращения хвостовика при выключении ВОМ свидетельствуют о
нарушении регулировки тормозных
лент или о чрезмерном износе их
накладок.

При возникновении таких признаков в
первую очередь регулируют тормозные
ленты.
Если регулировкой устранить неисправность не удалось, ВОМ снимают с
трактора. Затем снимают тормозные ленты механизма управления редуктором заднего ВОМ. Последовательность операций по регулировке описана ранее. Если
регулировкой устранить неисправность
не удалось, ВОМ снимают с трактора. Затем снимают тормозные ленты и штангенциркулем измеряют их толщину. При
толщине лент менее 2,5 мм их заменяют
новыми.

Значительный шум, увеличивающийся с повышением нагрузки,
вращение вала ВОМ с остановками
и рывками свидетельствуют о значительном износе подшипников,
шлицев, сателлитов или их осей.
Техническое состояние этих деталей определяют после снятия ВОМ. Для
осмотра крышку ВОМ зажимают в тисках
и, прокручивая хвостовик, осматривают зубья, рукой проверяют перемещение
хвостовика в подшипниках Обнаружив
сколы на зубьях, большие перемещения в
сопряжениях отдельных деталей или заедание вала, вал отбора мощности разбирают и заменяют непригодные детали.
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ЗАПОБІГАННЯ ВТРАТАМ ЗЕРНА ЗА МОЛОТАРКОЮ

Неправильне регулювання зазорів між билами барабана і
планками підбарабання призводить до збільшеного подрібнення і травмування зерна. Для точнішого регулювання зазорів необхідно за прикладом передових механізаторів застосовувати дерев'яні
шаблони, які при регулюванні вставляють між билами і планками через
оглядовий лючок, або щупи, що входять до комплекту нескладних пристроїв для технологічних регулювань комбайна.
Для зменшення подрібнення зерна особливо важливо дотримувати
належного технічного стану молотильного апарата.
Прогин і спрацювання планок підбарабання не повинні перевищувати 1 мм по всій ширині молотарки і на всіх планках;
прогин планок у напрямку руху хлібної маси допускається до
3 мм;
якщо спрацювання робочих кромок планок перевищує 1,5 мм,
підбарабання необхідно перевернути спрацьованими кромками
назад, помінявши місцями передній і задній щитки;
била барабана повинні бути замінені, якщо спрацю вання їх перевищує 4 мм;
зазор між кожним билом барабана і контрольною лі нійкою не
повинен перевищувати 1 мм;
била встановлюють на барабан похилою частиною в напрямку обертання.

Тому при роздільному збиранні хлібів валки необхідно формувати
так, щоб збиральний агрегат працював на їх підбиранні і обмолоті з
оптимальним завантаженням при поступальній швидкості не більше 5
км/год. Перевищення такої швидкості викликає різке збільшення втрат
зерна за підбирачем.

ВИБІР РЕЖИМУ РОБОТИ МОЛОТИЛЬНОГО АПАРАТА
На роботу молотильного апарата дуже впливає правильний вибір
частоти обертання барабана і регулювання зазорів між барабаном і
підбарабанням.
При недостатній частоті обертання спостерігається недомолот, а при
підвищеній — пошкодження зерна та значне подрібнення стебел соломи. В останньому випадку утруднюється сепарування вороху, погіршується якість роботи комбайна, знижується його продуктивність і збільшуються втрати. Тому дуже важливо знати, яку частоту обертання барабана і зазори в підбарабанні треба встановити залежно від культури, а також її стану.
З підвищенням частоти обертання барабана (до певної межі) збільшується пропускна здатність молотарки. Однак при цьому збільшується пошкодження зерна і знижуються його насінні якості. При однаковій
частоті обертання барабана із збільшенням вологості зерна подрібнення його зменшується, а кількість зерен з мікропошкодженнями зростає. Про це повинен пам'ятати комбайнер, особливо при збиранні наОПТИМАЛЬНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ МОЛОТАРКИ
сінних ділянок.
Однією з головних умов високопродуктивної роботи комбайна є виПри налагодженні двобарабанного комбайна користуються
бір оптимальної швидкості і ширини захвата жатки, які забезпечують
такою рекомендацією: регулюючи частоту обертання барабанів і веповне завантаження молотарки при мінімальних (граничних) втратах
личину оптимальних зазорів, виходять з того, що для збирання воловрожаю.
гих хлібів або важкообмолочуваних культур (особливо прямим комбайНа оптимальну пропускну здатність комбайнів (максимальна понуванням) необхідні більш жорсткі режими роботи молотильного ападача хлібної маси, при якій з молотарки не втрачається зерно) вплирата, тобто збільшена частота обертання барабанів і зменшені зазори.
ває соломистість і вологість маси, наповненість зерна і його біологічні Якщо хліба сухі, перестоялі, застосовують м'які режими. Спочатку реособливості. При підвищенні вологості зерна і соломи від 10—12% до
гулюють частоту обертання барабанів, потім зазори.
З0— 35% пропускна здатність зменшується залежно від культури в триПри збиранні двобарабанними комбайнами насінних посівів та сучотири рази. Якщо зерно щупле, погано наповнене, пропускна здат- хої висушеної хлібної маси частоту обертання першого барабана зменність і продуктивність комбайна також зменшуються. Робота комбайна шують до 500—550 хв –1, а зазори збільшують до 25—З0 мм на вході і
з недовантаженням молотарки призводить до зниження продуктивнос- 12—25 мм на виході; для другого барабана — відповідно 600— 650 хв–1
ті агрегату, а перевантаження — до втрат зерна.
і 20—22 та 8—10 мм. Регулювання молотильних апаратів змінюють і
Ступінь завантаження молотарки комбайна при певній пропускній
при переході з обмолоту однієї культури на іншу. Під час роботи недоздатності залежить від швидкості руху збирального агрегату в загінці молот, як правило, усувають підвищенням частоти обертання барабапри заданій врожайності всієї хлібної маси над лінією зрізу.
нів, рідше — зменшенням зазорів. В молотильному апараті з двосекційним підбарабанням на збиранні важкообмолочуваних культур недомоОптимальну швидкість комбайна на підбиранні і обмолочуванні
лот ефективно усувають встановленням однакових зазорів в кінці первалків визначають за формулою:
шої і другої секцій.
V =3,6qф/G км/год,
При збиранні довгостеблих хлібів з підвищеною вологістю
де q ф — пропускна здатність комбайна, кг/с, при фактичному
маси, коли, крім втрат зерна, забиваються робочі органи, рекомендуспіввідношенні маси зерна і соломи; G — маса 1 пог. м валється застосовувати двобарабанні комбайни. Ефективної роботи слід
ка, кг.
добиватися встановленням частоти обертання і молотильних зазорів.
Наприклад, озиму пшеницю врожайністю зерна 32 ц/га при
Зменшення зазорів на виході нижче 4—5 мм для усунення недомоспіввідношенні маси зерна і соломи 1 : 1,5 скошували у валлоту часто призводить до намотування соломи на барабан. Як правики жаткою ЖВН-6. Маса 1 пог. м валка — 4,1 кг. Оптимальна
ло, це відбувається внаслідок неправильно вибраного режиму роботи,
швидкість руху комбайна СК-5 «Нива» при підбиранні і обмолонаприклад, швидкості руху комбайна. Тому керувати комбайном треба
ті валків визначається за формулою:
обережно, не перевантажуючи молотарку рослинною масою.
Vк =3,6х5,0/4,1=4,4 км/год.
Якщо на початку збирання зв'язок зерна з колоском значний, а стеДля визначення оптимальної швидкості руху агрегату на прямому
бла обмолочуваних культур міцні і вологі, частоту обертання барабана
підвищують, а зазори підбарабання зменшують. В середині і особливо
комбайнуванні у формулу замість маси 1 пог. м валка підставляють
в кінці збирання стебла рослин менш міцні, зв'язок зерна з колосками
масу рослин, скошених жаткою комбайна за 1 м його проходу.
Зернозбиральні комбайни обладнують спідометрами. При наявнос- послаблюється, тому частоту обертання барабана в таких випадках слід
ті на комбайні спідометра і визначеній врожайності хлібної маси на полі зменшити, а зазори в підбарабанні збільшити.
Протягом дня вологість хлібної маси змінюється. Вранці і ввечері
можна регулювати завантаження молотарки комбайна.
Багаторічним досвідом використання і випробовування зернозби- вона вища, а вдень (з 10-ї до 18-ї години) дещо знижується. У зв’язку
ральних комбайнів встановлено, що для забезпечення високої якості
з цим регулювання молотильного апарата коригують два-три рази на
збирання робоча швидкість комбайна не повинна перевищувати 6—7 добу. Частоту обертання барабана комбайна контролюють за допомокм/год.
гою тахометра.
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ВИБІР РЕЖИМУ РОБОТИ СОЛОМОТРЯСА
Молотильний апарат не розрахований на повне видалення зерна з
хлібної маси. Лише 70—80% зерна надходить на очистку через підбарабання, а 20—30% його подається разом з соломою на соломотряс.
Останній легко реагує на найменші перевантаження, тому під час збирання хлібів треба уважно стежити за його роботою. Значні втрати зерна можуть бути при надходженні соломи великим щільним шаром.
Отже, соломотряс обмежує пропускну здатність молотарки.
На втрати вільного зерна від невитрясання впливає стан клавішів соломотряса. Люфт у підшипниках клавішів соломотряса допускається
0,5—1,5 мм. Якщо він більший, необхідно замінити підшипники. Нормальний зазор між клавішами повинен становити не менше 4 мм.
Підшипники правильно відрегульовані, якщо соломотряс прокручується вручну без великих зусиль при нормальному затягуванні болтів
підшипників.
При збиранні хлібів підвищеної вологості соломиста маса, просуваючись по клавішах соломотряса, не встигає виділити повноцінне зерно, і воно також потрапляє в подрібнювач або копнувач соломи. Для
збільшення часу проходження зволоженої маси по клавішах соломотряса рекомендується збільшувати кут піднімання жалюзі за рахунок
їх відгинання.
Під час роботи на збиранні хлібів з нормальною вологістю жалюзі необхідно відігнути до нормального стану, оскільки багато дрібної соломи
може надходити на очистку комбайна, ускладнити її роботу і збільшити
потрапляння вільного зерна в полову.
На збиранні високоврожайних хлібів, особливо з підвищеною вологістю, двигун комбайна працює з перевантаженням, що знижує частоту
обертання колінчастого вала, а отже, і всіх робочих органів молотарки.
Встановлено, що зменшення частоти обертання привода соломотряса на 10—15 хв –1 збільшує втрати зерна в 1,5—2 рази. Тому багато механізаторів замість 13-зубцевої зірочки на правий кінець заднього контрпривода встановлюють 14-зубцеву.
Для зменшення швидкості руху соломи по соломотрясу регулюють
залежно від кількості соломистої маси положення фартухів.
Вибір режиму роботи очистки комбайна
Технічно правильне регулювання очистки — гарантія одержання максимально чистого зерна при мінімальних втратах. Регулюють кількість
повітря, що спрямовуєть ся на решета; величину відкриття гребінок
верхнього і нижнього решіт і подовжувача верхнього решета; кут нахилу нижнього решета і подовжувача верхнього та відстань між решетами; положення відбивного щитка.
Досвідчені механізатори дотримуються
такого порядку налагодження очистки
Заслінки вентилятора відкривають повністю, що забезпечує подачу
максимальної кількості повітря на решета. Жалюзі верхнього решета
відкривають наполовину, а нижнього на 3/4. Нижнє решето встановлюють горизонтально, кут нахилу подовжувача мінімальний, а гребінки
повністю прикривають. Відбивний щиток опускають. Це вихідне положення для всіх регулювань очистки, що дозволяє налагоджувати її відповідно до умов косіння.
При включенні комбайна в роботу вимолочене зерно може потрапляти разом з половою в копнувач. При цьому не слід прикривати заслінки вентилятора до припинення повного виносу зерна, тому що в бункер воно надходитиме засміченим. Зерно по верхньому решету буде
переміщуватися товстим шаром разом з половою. Отже, чим менша
сила дуття, тим щільнішою буде маса, що заважатиме відокремленню від неї зерна.
Налагоджування очистки треба починати з регулювання верхнього
решета і стежити, щоб все зерно відокремлювалося приблизно на 2/3
довжини решета.
При збиранні сухих хлібів з нормальним завантаженням очистки жалюзі верхнього решета відкривають на 12—14 мм. Це забезпечує прохід зерна та невимолочених колосків. Якщо на верхнє решето вороху
надходить більше, то необхідно більше відкривати жалюзі.

тел. (057) 715-45-55

№ 6 (135) июнь 2014

11

Відкриття жалюзі треба також збільшувати при збиранні вологих та
забур'янених хлібів. Якщо зміною положення жалюзі втрати повністю
не усуваються, треба регулювати подовжувач. Для цього відкривають
жалюзі. Якщо це не допомагає, необхідно змінити кут нахилу подовжувача. Жалюзі подовжувача утворюють решітку з подовженими отворами, крізь які легко проходять цілі невимолочені колоски і вільне зерно.
Правильність регулювання подовжувача перевіряють за станом колосового шнека. Наявність у ньому великої кількості легких домішок
недопустима. Тому для очищення шнека піднімають відбивний щиток,
який поліпшує продування гребінок подовжувача. Якщо й після цього в
колосовий шнек потрапляють легкі домішки, жалюзі закривають. Причиною значної кількості домішок в колосовому шнеку може бути і встановлення подовжувача під великим кутом. Внаслідок цього збільшується кількість вороху, який сходить з решета біля основи подовжувача.
Після закінчення регулювання верхнього решета і подовжувача налагоджують нижнє решето. Відкривати його гребінки треба так, щоб зерно в бункер надходило чистим. В колосовому шнеку не повинно бути
зерна. Повністю відкривати жалюзі нижнього решета недоцільно, бо
повітряний потік проходить в основному під першою половиною верхнього решета.
Якщо регулюванням жалюзі нижнього решета неможливо уникнути
потрапляння цілого зерна в колосовий шнек, збільшують відстань між
решетами або змінюють похил нижнього решета. В разі виносу повітряним потоком зерна з молотарки слід поступово зменшувати силу
дуття. Якщо й це не допомагає і зерно виноситься, доцільно зменшити завантаження молотарки. Так роблять на збиранні дуже вологих хлібів, коли випробувані всі можливі регулювання очистки і залишається
одне — зменшити швидкість руху.
Під час збирання вологих, засмічених і полеглих хлібів, а також остистих культур часто забиваються отвори решітки підбарабання і клавішів
соломотряса. Крім того, робоча поверхня ступінчастої дошки залипає
землею. Це утруднює роботу решіт і повітряного потоку, а також призводить до виносу зерна в солому і полову. Тому необхідно протягом
робочого дня два-три рази оглядати робочі органи і в разі необхідності ретельно їх очищати.
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С 4 по 7 июня 2014 года в г.Киеве проходила
XXVI Международная агропромышленная выставка “АГРО-2014”, традиционно ставшая главным
выставочным мероприятием в аграрной сфере
Украины.
В этом году показать свои достижения в области АПК
приехали около 900 компаний из 16-ти стран мира. Среди многочисленных гостей экспозиции был и наш корреспондент.
Выставка впечатлила в первую очередь красотой и масштабами. Здесь и трактора, и комбайны, бороны и культиваторы. Все чистое, новое, блестит под жарким июньским
солнцем; все можно тщательно осмотреть, потрогать.
Стенд ООО «Автодвор Торговый дом» превратился в настоящий консультационный центр, где каждый смог получить ценные советы.
Основные параметры трактора, его конструкция, определяются прежде всего требованиями современного
сельскохозяйственного производства, которые постоянно расширяются с учетом области применения техники,
условий, особенностей и структуры агрегатируемых машин.
Тракторы ХТЗ , которые переоборудуются минским двигателем
Д-262-2S2 (250 л.с.) с усиленной и модернизированной (скоростной)
КПП легко справляются с более тяжелыми (т.е. более продуктивными)
агрегатами и не уступают импортным тракторам аналогичной мощности.
В целом можно отметить, что модернизированный трактор с двиКак показали испытания, прове денные в Ук ра инскомнаучноиссле довательским инсти туте прогно зированияи испы- гателем мощностью 210-250 л.с. благодаря своей оптимальной универсальности агрегатируется с наибольшим количеством современтания сельско хозяйственной техники и технологий им.
Л.Погорелого, благо даря газотурбинному наддуву и промежуточно- ных сельскохозяйственных орудий, обеспечивает своевременное и каму охлаждению воз духа, применению современных материалов и тех- чественное выполнение всех технологических операций в растениенологий, минские моторы являют собой новое современное поколение водстве и является базовым трактором для хозяйств с площадью от
1500 до почти 4000 гектаров.
энергоустановок для тракторов и комбайнов.
Минские моторы Д-262.2S2 (250 л.с.) имеют боль шую мощность,
При работе тракторов ХТЗ на номинальной нагрузке, удельный
чем их ярославские аналоги ЯМЗ-238М2 (240 л.с.) и, что очень важно
расход топлива у минского двигателя Д-260.4 (210 л.с.) на 15-20%
ниже, чем у безнаддувных двигателей ЯМЗ, а обрабатывает за ту же на комбайнах (Дон-1500), больший за пас крутящего момента, обесмену на 20% большую площадь. Трактор с двигателем ММЗ легко «тя- спечивающий стабильность скорости вращения молотильного аппаранет» посевной агрегат 7,2 м. и другие более производительные орудия та ком байна при перегрузках. И в этом случае экономия топлива составляет за смену на комбайне Дон-1500 от 50 до 80 литров.
и агрегаты (например, тя желая борона УДА-3,8, сеялка-культиватор
Автомобили ЗИЛ-130/-131, ГАЗ-53 переоборудованные дви«Партнер», пя ти кор пусныйплуг RS).
гателями ММЗ Д-245.9 и Д-245.12 «экономят» 18-20 литров дизтоплиМодернизация трактора – это не просто установка нового экономичного двигателя – это придание ему новых свойств, обеспечи- ва на 100 км.
Надолго задерживались посетители выставки возле КАМАЗа с минвающих возможность использования в перспективных технологиях в
ским движком у которого удельный расход топлива меньше, чем у
агрегате с новыми высокопроизводительными и комбинированными
штатного двигателя КАМАЗ-740. При этом мощность турбированного
машинами при минимальном удельном расходе топлива. Такой путь
– наиболее рациональный для получения максимальной прибыли при дизеля ММЗ Д-260.12Е2 250 л.с., - на 40 «лошадей» больше, чем у
двигателя в стандартной комплектации КАМАЗ.
минимальных затратах.
При модернизации трактора установкой более мощного и экономичного двигателя удается при сравнительно небольших дополнительных
затратах получить трактор, который можно агрегатировать с перспективными сельскохозяйственными машинами, в т. ч. и с зарубежными.
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АРГУМЕНТЫ и ФАКТЫ
Минские моторы Д-262.2S2 и Д-260.7С
(250 л.с.) имеют большую мощность, чем их ярославские аналоги ЯМЗ-238М2 (240 л.с.) и, что очень
важно на комбайнах (Дон-1500), больший за пас
крутящего момента, обеспечивающий стабильность
скорости вращения молотильного аппарата комбайна при перегрузках вызванных, например, не ровностями поля или неравномерной подачей хлебной массы, что позволяет серьзно снизить по тери
зерна. Кроме того экономия топлива составляет за
смену на комбайне Дон-1500 от 50 до 80 литров.
На Минских моторах Д-262.2S2 и Д-260.7С
меньший удельный расход топлива обеспечивается за счет более высокой полноты сгорания его в
цилиндрах двигателя при использовании регулируемого наддува , интеркуллера и более совершенного смесеобразования. Кроме того, за счет конструктивных особенностей механизмов и систем у минского дизеля уменьшены внутренние потери энергии.
Конструкция двигателей Д-262.2S2 и Д-260.7С
позволяет увеличить крутящий момент при низких
частотах вращения коленчатого вала и сократить
время выхода на новый режим работы при резком
ускорении. Этот фактор для двигателя с наддувом
в эксплуатационных условиях имеет большое значение такое же , как и достижения высокой удельной
мощности.
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Комбайн та його двигун
Макаренко Микола Григорович, доцент кафедри «Трактори і автомобілі» Харківського національного технічного
університету сільського господарства ім. П. Василенка, сільськогосподарський дорадник.
В аграрному виробництві нових комбайнів не вистачає, а наявні гранично застарілі та спрацьовані. При зниженні потужності двигуна
нижче за значення, яке закладає завод-виробник, як наслідок загального спрацювання та порушення оптимальних регулювань, зменшується продуктивність, погіршується якість технологічного процесу, збільшується втрата зерна та значно зростають витрати паливо-мастильних
матеріалів. Крім того така робота двигуна приводить до виникнення
аварійної несправності з значними затратами на ремонт. Неодинокі
випадки, коли реальна потужність двигуна комбайна була на 30…40
кВт нижча за номінальне значення.
Як компромісний варіант, є модернізація комбайна встановленням
нового двигуна. Варіантів небагато: ярославський ЯМЗ-238АК та мінський Д-262.2S2. Обидва двигуни мають відповідні характеристики і
адаптовані до встановлення на зернозбиральних комбайнах.
Проведемо їх порівняльний аналіз по основних споживацьких показниках в руслі тенденцій вдосконалення кращих комбайнів світового рівня.
ПОТУЖНІСТЬ
Якщо проаналізувати конструкцію закордонних самохідних зернозбиральних комбайнів, то легко помітити, що всі вони комплектуються потужними двигунами, які найкраще придатні для роботи у важких
умовах з постійно змінним навантаженням.
Основним показником зернозбирального комбайна є пропускна здатність, що є найбільш інтегральною його технічною характеристикою і дозволяє оцінити технічний рівень конструкції машини
та тип молотильно-сепаруючого пристрою. Саме тип молотильносепаруючого пристрою визначає вимоги до потужності двигуна,
оскільки в класичній схемі молотарки оптимальна енергонасиченість
для забезпечення номінальної продуктивності за мінімального рівня
втрат становить близько 27 к.с. для обмолоту 1 кг маси за 1 секунду,
у гібридній схемі — 30, у роторній 32 к.с.
Таким чином, якщо пропускну здатність комбайна, виражену в кілограмах маси, яку він може обмолотити за 1 сек. помножити на 27…32
(залежно від типу молотильно-сепаруючого пристрою), то отримаємо
потужність двигуна, обчислену в кінських силах, необхідну для реалізації заданої продуктивності.
Використання будь-якої машини в технічному процесі обґрунтовується технологічною доцільністю та економічною ефективністю. При
недостатній потужності двигуна продуктивність комбайна не буде відповідати заданій та не буде забезпечуватись якісне виконання технологічного процесу.
Аналіз динаміки розвитку комбайнового ринку показав, що за останні роки практично на всіх моделях спостерігається збільшення потужності двигунів, оскільки необхідна потужність забезпечує значне підвищення продуктивності комбайна при якісному виконанні технологічного процесу.
Напрошується думка, що зернозбиральний комбайн з потужним
двигуном забезпечить успішне та швидке проведення збиральної компанії. Але при виборі моделі насамперед слід звертати увагу не просто на потужність двигуна, а на збалансованість отриманої потужності та потреби потужності усіх робочих агрегатів та вузлів комбайна (тип
молотильно-сепаруючого пристрою, ширина захвату жатки, ємність
бункера тощо), бо саме вони значною мірою визначатимуть рівень витрат пального при комбайнуванні. Надто потужний двигун комбайна,
без урахування зазначених меж, не зможе повністю реалізувати свої
потенційні можливості, що призведе до невиправданого збільшення
питомої витрати палива та значно підвищить його ціну.
Потужність ярославського ЯМЗ-238АК - 240 к. с., мінського Д-262.2S2 - 250 к. с.

При встановленні даних двигунів на комбайн «Дон» з класичною схемою молотарки, використовуючи наведену вище залежність, отримаємо пропускну здатність комбайна, виражену в кілограмах маси за секунду:
з ЯМЗ-238АК - 8,89 кг/сек.; з Д-262.2S2 – 9,26 кг/сек.
Різниця невелика. Однак, іноді саме цієї прибавки і не вистачає для
стабільної роботи, особливо в важких умовах.
КРУТНИЙ МОМЕНТ
Навантаження на робочі органи комбайна залежить від багатьох
факторів: перш за все від урожайності, співвідношення маси соломи
і зерна, густоти та висоти хлібостою, рельєфу поля, вологості ґрунту
і зерна та ще багатьох чинників, що постійно змінюються і значно варіюють навіть у межах поля. Але для якісного обмолоту колосків, сепарації та очищення зерна з мінімальними втратами відповідні механізми комбайна повинні мати оптимальну робочу швидкість (частоту
обертання). Тому комбайновий двигун повинен мати не тільки достатню потужність, а і значний запас крутного моменту для стабільного забезпечення необхідних обертів приводу робочих органів молотильносепаруючого пристрою незалежно від рівня завантаження. Саме для
реалізації заданих характеристик для комбайнів використовують спеціальні двигуни, що працюють на стабільних обертах у значному діапазоні навантажень та в умовах стрибкоподібного характеру їх зміни, що
дає можливість комбайну успішно та продуктивно працювати з важкими типами культур, легко підніматися на схили та працювати у важких
польових умовах.
Відомо, що крутний момент є найважливішим динамічним показником двигуна і характеризує його тягові можливості. Він є сумою результуючих всіх сил - тиску продуктів згоряння палива, тертя, інерції і т.д., помноженого на плече прикладення, яке дорівнює радіусу
кривошипа колінчастого валу. А потужність - достатньо умовний параметр, який відображає корисну роботу, що виконується газами в циліндрах двигуна за одиницю часу, за вирахуванням втрат на подолання сил тертя і приведення в дію допоміжних механізмів. Чим більший
крутний момент двигуна і, що ще важливіше, чим краще він розподілений по діапазону обертів - тим швидше розганяються робочі органи
молотильно-сепаруючого пристрою комбайну і тим більші сили протидії (наприклад, при раптовій подачі більшої кількості хлібної маси) він
здатний долати без значного зменшення частоти обертання.
Таким чином, можна зробити висновок, що потрібен високий крутний момент двигуна в широкому діапазоні обертів
колінчастого валу!
Крутний момент ЯМЗ-238АК - 932 Н·м;
Д-262.2S2 - 1320 Н·м.

Ежемесячное издание для хозяина земли и техники

АВТОДВОР

ХАРАКТЕР ЗМІНИ КРУТНОГО МОМЕНТУ
ДВИГУНА ЗАЛЕЖНО ВІД ОБЕРТІВ
Для подолання сил, що протидіють роботі молотильно-сепаруючого
пристрою та рухові комбайну, потрібен більший момент, максимально
«зміщений» до мінімальних обертів. Для розгону ж необхідна оптимальна комбінація розподілу крутного моменту по діапазону обертів, величини моменту, і величини максимальної потужності.
Відомо, що найбільш об’єктивну оцінку динамічних якостей двигуна
можна отримати при аналізі його зовнішньої швидкісної характеристики. Зовнішня швидкісна характеристика є залежністю показників роботи двигуна (потужності, крутного моменту, коефіцієнту наповнення циліндрів, питомої та годинної витрати палива і ін.) від частоти обертання
колінчастого валу при незмінному положенні органу керування, який забезпечує максимальну подачу палива в циліндри.
Аналізуючи залежність зміни крутного моменту в зовнішній швидкісній характеристиці двигуна ММЗ Д-262.2S2, помітно, що максимум
крутного моменту відповідає частоті обертання 1540 об/хв. Тобто, при
розгоні молотильно-сепаруючого пристрою, коли потрібно перебороти опір не тільки хлібної маси, а і значних інерційних сил, двигун матиме великий крутний момент. Крім того, при збільшенні навантаження,
збільшується відповідно і крутний момент, тяга підвищується.
Важливим параметром двигуна, який дозволяє оцінити стійкість його
режиму при роботі по зовнішній швидкісній характеристиці, є коефіцієнт
пристосованості (запас крутного моменту). Його значення визначається відношенням максимального крутного моменту до номінального, що
розвивається двигуном на номінальній потужності при номінальній частоті обертання колінчастого валу. Він у наддувного двигуна Д-262.2S2
значно більший, ніж у безнаддувного ЯМЗ-238АК. За даними випробувань в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого запас крутного моменту Д-262.2S2
складає 28%.
Особливо помітна важливість цього параметра виявляється у разі подолання комбайном значних навантажень. Чим більше значення коефіцієнта пристосованості, тим більший опір може подолати комбайн.
Важливе значення при цьому має і розширений діапазон зміни частоти обертання колінчастого валу, в якому двигун стійко працює, оскільки, чим більший цей діапазон, тим кращі динамічні якості має комбайн,
тим легше управління двигуном і комбайном в цілому.
ЕКОНОМІЧНІСТЬ
Економічність двигуна багато в чому визначається технічним рівнем систем і механізмів дизеля і перш за все досконалістю системи живлення, які забезпечують повноту згоряння палива і перетворення отриманої енергії в крутний момент
на колінчастому валу.
Системи подачі палива на порівнюваних двигунах виконані по класичній схемі з розділеним розташуванням паливного насоса і форсунок. Більш висока повнота згоряння палива у дизеля Д-262.2S2 забезпечується застосуванням турбонаддува. І не простого, а регульованого. Перш за все, це дає можливість досягти заданих характеристик силового агрегату при менших габаритах і масі, ніж при застосуванні «атмосферного двигуна». Звідси витікає ще один важливий наслідок: у турбодвигуна краща паливна економічність. Адже він більш компактний і
ефективніше витрачає паливо ніж «атмосферний двигун». У нього менша тепловіддача, насосні втрати і відносні втрати на тертя. Економії
палива сприяє також і більший крутний момент при низьких частотах
обертання колінчастого валу. Крім того, у турбодвигуна кращі екологічні показники. Менше споживання палива «при інших рівних» означає також менші сумарні викиди шкідливих речовин.
Крім того, за рахунок конструктивних особливостей механізмів і систем у мінського дизеля зменшені внутрішні втрати енергії.
Мінський 6-ти циліндровий, рядний, а значить, більш урівноважений
комбайновий двигун, при більшій потужності має меншу вагу, більш
економічний, ніж двигун ЯМЗ-238АК. Як показали випробування, проведені в Українському науково-дослідному інституті прогнозування і
випробування сільськогосподарської техніки і технологій (УкрНДІПВТ)
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Швидкісна характеристика двигуна ММЗ Д-262.2S2 (за даними
випробувань в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

ім. Л. Погорілого, завдяки газотурбінному регульованому наддуву і проміжному охолодженню повітря, застосуванню сучасних матеріалів і технологій, мінські двигуни є новим сучасним поколінням енергоустановок
для комбайнів.
За результатами польових спостережень при роботі комбайнів «Дон»
на номінальному навантаженні, витрата палива при виконанні однакових робіт у комбайна, обладнаного дизелем Д-262.2S2 на 15-20% менше ніж у такого ж комбайна, обладнаного безнаддувним двигуном ЯМЗ238АК.
НАДІЙНІСТЬ, ПРОСТОТА ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ
При розробці двигуна, безумовно, в його конструкцію закладаються умови його застосування. І це не випадково, оскільки, використання
його як силового агрегату на комбайні істотно відрізняються від роботи
на інших машинах. Створити ж універсальну конструкцію «для всіх випадків життя» практично нереально – вона буде прогнозовано програвати при всіх варіантах використання.
Дизель Д-262.2S2 створений конструкторами Мінського моторного
заводу спеціально для комбайнів. В нього втілені всі кращі напрацювання добре відомого Д-240. Двигун постійно удосконалюється, підвищується його надійність і ресурс.
Двигун Д-262.2S2 – рядний, добре вписується в компоновку комбайна, має легкий доступ до агрегатів для технічного обслуговування і ремонту. Він має меншу вагу, ніж двигун ЯМЗ-238АК і більш урівноважений. Менша вібрація значно зменшує навантаження на деталі двигуна,
підвищує їх ресурс і не викликає порушення герметичності очисника повітря і трубопроводів подачі повітря.
Продуманість конструкції двигуна Д-262.2S2 спрощує процес його
ремонту. Мережа сервісних центрів по обслуговуванню і ремонту мінських двигунів широко розвинута. Запасні частини не дефіцитні.
У зв’язку з меншим числом замінюваних деталей при ремонті, вартість ремонту Д-262.2S2 порівняно з ЯМЗ-238АК
дешевша на третину.
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РЕМОНТ насоса
системи охолодження
двигуна

Можливими несправностями насоса
(рис. 1) можуть бути: витоки рідині через
сальник крильчатки в результаті зносу
шайби ущільнювача або руйнування гумової манжети сальника, знос підшипників, облом і тріщини крильчатки.

лотком валик 2 з підшипниками з корпуПри установці зібраного насоса на двису, опираючи передній торець корпусу на гун зверніть увагу на придатність пароніпідставку 3 з отвором для проходу підшипників.
Складання насоса проводимо в зворотному порядку. При цьому новий підшипник запресуйте на валик 1 (рис. 5) і
в корпус 2 одночасно за допомогою ручРЕМОНТ НАСОСА
ного преса і оправки 3. Повстяний саль21–1307010–52
ник підшипника має бути обернений у бік
СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ
Підтікання рідини з насоса усувайте за- стопорного кільця. Надівши на валик розміною шайби ущільнювача і гумової ман- пірну втулку, запресуйте другий підшипник повстяним сальником назовні.
жети. Для заміни зніміть насос з двигуна, від’єднаєте його від кронштейна, зніміть пристосуванням 71–1769 крильчатПісля встановлення на місце стопорноку (рис. 2), вийміть шайбу ущільнювача і го кільця напресуйте на передній кінець
Рис. 2. Зняття крильчатки насоса
манжету сальника.
валика маточину шківа, уперши валик в
задній торець кільця. Напресовування
тової прокладки між корпусом і кроншматочини шківа на валик насоса двигуДля складання сальника крильчатки
тейном насоса.
вставте в утримувач сальника, розташо- на моделі 4218 проводьте після установки фіксатора. При напресовуванні матований на корпусі насоса, спочатку гумоРЕМОНТ НАСОСА
ву манжету в зборі, а потім шайбу ущіль- чини не допускайте зазору між підшип421–1307010–01
нювача і стопорне кільце. При цьому час- ником і стопорним кільцем.
СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ
тину валика насоса, з’єднану з гумовою
Підтікання рідини з насоса усувайте заманжетою, перед установкою сальниПісля складання насоса порожниміною сальника 21 (див. рис. 1, б) в збока і напресовуванням крильчатки змасну корпусу між підшипниками заповніть
рі. При зносі роликово-шарикового підтіть милом, а торець крильчатки, дотич- мастилом згідно вказівкам таблиці змашипника 19 замініть його в зборі з валиний з шайбою ущільнювача, тонким шащування.
ком.
ром графітного мастила.
Перед установкою сальника перевірте
його торець (торець шайби ущільнювача) на фарбу: при стискуванні сальника
до висоти 13 мм відбиток торця повинен
мати не менше двох повністю замкнутих
кіл без розривів.
Крильчатку напресовуйте на валик на
ручному пресі до упору її маточини в торець лиски. При цьому насос повинен
спиратися переднім торцем валика на
стіл, а зусилля – прикладатися до маточини крильчатки.
Для заміни підшипників або валика насоса розберіть насос повністю
в наступному порядку:
1. Зніміть з валика насоса крильчатку і
вийміть шайбу ущільнювача і гумову манжету.
2. Відверніть гайку кріплення маточини
шківа і зніміть її за допомогою пристосування, як показано на рис. 3.
3. Витягніть стопорне кільце підшипників з корпусу 1 (рис. 4) насоса і на пресі випресуйте або вибийте мідним мо-

Рис. 1. Насос системи охолодження двигуна: а – насос системи охолодження 21–1307010–
52; б – насос системи охо лодження 421–1307010–01; 1 – гайка; 2 – ва лик; 3 – корпу с насоса; 4 – контро льний отвір вихо ду мастила; 5 – прес-маслянка; 6 – вту лка розпірна; 7 – шайба
ущільнювача; 8 – гумова манжета; 9 – пружина; 10 – крильчатка; 11 – болт кріплення крильчатки;
12 – стопорне кільце; 13 – підшипники; 14 – ма точина шківа вентилятора; 15 – пас; 16 – шків;
17 – вентилятор; 18 – болт; 19 – роликово-шариковий підшипник в зборі з валиком; 20 – фіксатор; 21 – сальник; 22 – кришка корпусу насоса
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Для заміни сальника або валика в зборі з підшипником зніміть насос з двигуна, від’єднаєте
його від кришки,
зніміть пристосуванням 71–1769
крильчатку (див.
рис. 2).

Рис. 3. Зняття маточини шківа насоса

Рис. 4. Випресовка валика насоса:1 – корпус насоса; 2 – валик; 3 – підставка

За допомогою
пристосування
(див. рис. 3) зніміть маточину шківа вентилятора і
випресуйте валик
з підшипником.
Перед випресовуванням підшипника обов’язково
виверніть фіксатор 20 (див. рис.
1, б). Випресуйте
сальник.
Складання насоса виконуйте в
зворотній послідовності.
При цьому напресовування маточини шківа вентилятора проводьте до упору
в буртик, а запресовування крильчатки – до роз+0,925
міру 117,4 –1,035
(див. рис. 1, б).
Перед складанням частину валика роликово-ша ри кового під шипника, з’єд на ну з
сальником, змастіть милом, а торець крильчатки,
дотичний з сальником – графітним мастилом.

Рис. 5. Запресовування ва лика разом з
підшипником в корпус насоса: 1 – ва лик;
2 – корпус насоса; 3 – оправка; 4 – підставка

При установці зібраного насоса на двигун зверніть увагу на придатність паронітової прокладки між кришкою і корпусом насоса.
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СЕРВІС-ЦЕНТР
МОТОРІВ ЯМЗ, ММЗ

та КПП (Т-150, Т-150К)
«Забираємо двигун у господарстві, ремонтуємо в Харкові,
повертаємо з гарантією!” - це девіз Сервіс-центра
ТОВ “АВТОДВІР ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ”.
Наш сервіс-центр обладнаний відповідно до вимог заводів-виробників.
Фахівці-ремонтники Сервіс-центра пройшли навчання, стажування й
аттестацію на заводі в Ярославлі та в Мінську.
Алгоритм нашої роботи простий: Ви заявляєте про необхідність ремонту двигуна. Ми приїжджаємо у Ваше господарство, приймаємо по акту
двигун, відвозимо його в Харків, робимо розборку і дефектовку. Після
чого повідомляємо Вам вартість заміни запчастин комплектуючих і виставляємо рахунок. Двигун після ремонту повертається в господарство
пофарбований, випробуваний, надійний, з гарантією.
ДОСТАВКА ДВИГУНА В ХАРКІВ ТА З ХАРКОВА В ГОСПОДАРСТВО
ПОПУТНИМ ВАНТАЖЕМ ЗА РАХУНОК “АВТОДВОРУ”.

Вартість робіт з ремонту
двигуна з ПДВ:
ЯМЗ-236 - 3702 грн.,
ЯМЗ-238НДЗ - 4800 грн.,
ЯМЗ-238НД5 - 4800 грн.,
ЯМЗ-238АК - 4800 грн.,
ЯМЗ-238 - 4302 грн.,
ММЗ-Д-260 - 3702 грн.,
КПП (роботи) - 3903 грн.

Вартість комплекту запасних частин (тільки фірмових, тільки з Ярославля та Мінська) залежить від ступеня зносу двигуна. Якщо “шкурка вичинки не коштує”, Ви сплачуєте тільки за розбирання і дефектовку.
Всі запчастини, які підлягають заміні повертаються замовникові.
Не зайвим буде нагадати, що сервісна служба
ТОВ “АВТОДВІР ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ” забезпечує
відремонтованому двигунові гарантійний і післягарантійний супровід.
У ВАРТІСТЬ РОБІТ ВХОДИТЬ:
- розбирання з дефектовкою, - складання та випробування
виварюванням і мийкою;
з дизельним паливом;
- ремонт вузлів;
- фарбування з матеріалами.

Ремонт
КПП
тракторів
т
Т-150,
Т-150К
ТОВ «АВТОДВІР ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ»

м.Харків, вул. Каштанова, 33/35,(057) 703-20-42,
(057) 764-32-80, (050) 109-44-47, (098) 397-63-41,
(050) 404-00-89,

м. Кіровоград, м. Миколаїв (050) 109-44-47,
м. Одеса (050) 404-00-89, м. Тернопіль (050) 634-01-56,
м. Вінниця, м. Львів (050) 301-28-35, м. Чернівці (050) 109-44-47,
м. Мелітополь, м. Донецьк (098) 397-63-41, м. Київ (050) 404-00-89,
м. Сімферополь (050) 404-00-89, м.Суми, (050) 109-44-47,
м. Черкаси , м. Полтава (050) 404-00-89
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Коломиец Леонид Павлович, ветеран ХТЗ

Уважаемая редакция газеты «Автодвор»! У нас старый трактор Т-150К.
Планируем заменить мотор на Минский Д-260.4, но к этому времени хотим своими силами капитально отремонтировать трансмиссию и ходовую…

Техническое обслуживание и диагностирование
коробки передач трактора Т-150К
Коробка передач трактора Т-150К достаточно надежный узел при условии своевременного и квалифицированного технического обслуживания, своевременного устранения течей масла, а также применение рекомендуемых сортов масел по вязкости.
Обслуживание коробки передач заключается в своевременной заправке, доливке и замене масла в соответствии с таблицей смазки, очистке и промывке сетчатого фильтра, замене фильтрующего элемента, промывке сапуна, наблюдении за состоянием уплотнений
и за давлением в гидросистеме трансмиссии.
Необходимо периодически очищать коробку
передач снаружи от пыли и грязи, следить за
креплением агрегатов, регулярно подтягивать
резьбовые соединения.

Рис. 1. Место установки фильтра линии
нагнетания

Гидравлическую систему коробки передач
заправлять чистым, хорошо отстоявшимся,
маслом и в сроки, указанные в таблице смазки.
При промывке заборного фильтра следует
полностью удалить с сетки посторонние частицы, а фильтрующие элементы фильтров нагнетания заменить. Периодически, но не реже
чем через 250 моточасов. необходимо вывинчивать и промывать сапун.
Одним из самых важных условий долговременной работы коробки передач является своевременная замена фильтра тонкой очистки только рекомендуемым фильтроэлементом
«Реготмас 635-1» (фгм-635-1).
Установка фильтроэлемента другой марки
ведет к отказу его работы. Замену необходимо
производить при наработке не более чем через 250 моточасов (или после израсходования
5000 л топлива). При установке нового фильтрующего элемента особое внимание следует
обратить на его уплотнение, исключив перетекание неочищенного масла, минуя фильтр.
Внимание! В связи с тем, что на тракторах
применены гидрофицированные коробки передач с переключением на ходу, в процессе эксплуатации необходимо постоянно сле-

дить за давлением в гидравлической системе
трансмиссии по показаниям манометра, установленного в кабине. В исправной гидросистеме коробки передач давление зависит от
оборотов двигателя в малой мере (понижение
не более чем на 1 кгс/см2 при переходе с 2100
об/мин на обороты холостого хода).
При значительном повышении или понижении давления на одной или части передач
трактор нужно остановить, выявить причину и
устранить дефект. Номинальное давление при
установившемся режиме (2100 об/мин) двигателя составляет 9,5 — 11,0 кгс/см2.
Категорически запрещается работать при
давлении ниже 7 кгс/см2 (при необходимости
регулировочным, винтом перепускного распределителя установите необходимое давление).
Промывка фильтров и замена масла в гидравлической системе коробки передач.
В коробке передач необходимо летом и зимой применять масло М8В2 ГОСТ 8581–78.
Заменитель М8А ГОСТ 10541–78. И только, как исключение, летом можно применять
М10В2 ГОСТ 8581–78.
Работа коробки передач на масле повышенной вязкости (особенно после запуска) ведет
к отключению фильтра тонкой очистки и масло через предохранительный клапан фильтра
идет не только не отфильтрованное, но и прежде осажденные загрязнения смываются и
идут в гидросистему.
К тому же при переключении передач загущенное масло не успевает уйти с предыдущей
передачи, а включается следующая, что приводит к одновременному включению двух передач, а соответственно к усиленному износу
дисков. По новой классификаци масла, необходимо подбирать ориентируясь на свойства
масел старой классификации.
Для замены масла в системе сразу после
остановки дизеля отверните пробки сливных
отверстий корпусов раздаточной коробки и
коробки передач, слейте из системы все масло. Очистите и промойте все пробки. Снимите и промойте в дизельном топливе фильтры:
заборный и заливной, замените фильтрующий
элемент фильтра линии нагнетания.
Для обслуживания фильтра нагнетания
(рис. 1): снимите крышку пола кабины; снимите крышку 1 (рис. 2), выньте фильтр и корпус;
промойте все детали в чистом дизельном топливе; замените фильтрующий элемент 3;соберите фильтр в обратной последовательности.
Для промывки заборного фильтра: снимите
крышку 1 (рис. 3); выньте фильтр с уплотнительным кольцом и промойте все детали в чистом дизельном топливе.

Рис. 2. Фильтр линии нагнетания:
1 — крышка; 2 — корпус; 3 — филь-трующий
элемент; 4 — пружина; 5 — предохранительный клапан; 6 — пру-жина; 7 — шайба;
8 — уплотнитель-ные кольца

Снимите и промойте в дизельном топливе
сапун, установленный на верхней крышке коробки передач.
Поставьте снятые сборочные единицы и детали на место и заполните систему чистым
маслом до середины мерного стекла, установленного справа на задней стенке раздаточной коробки. Масло в гидравлическую систему заливайте через фильтр. Запустите дизель и дайте ему поработать 2 — 3 минут, проверьте все соединения, устраните подтекания
и включите поочередно все передачи. Остановите дизель и через 4 — 5 минут проверьте
уровень масла, При необходимости долейте.
После остановки дизеля давление должно
падать до нуля.
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Устранение отказов и неисправностей коробки передач требует значительных трудовых
затрат и времени, во многом зависит от совершенства оборудования, применяемого для
установления технического диагноза, и квалификации обслуживающего персонала.
Одна из главных целей диагностирования
— это сокращение времени простоев трактора
из-за технических неисправностей. Быстрота — одно из основных требований, предъявляемых к диагностике.
При поиске причин отказов и неисправностей рекомендуется придерживаться следующих правил.
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Рис. 3. Место установки заборного фильтра:
1 — крышка; 2 — болты крепления крышек

Поиск неисправностей начинают с простейших проверок наименее надежных элементов, придерживаясь принципа: от более
вероятного к менее вероятному, от простого — к сложному.
Поиск ведут так, чтобы затраты труда на
выявление причин неисправности были минимальными.
Проверка производительности насоса
гидросистемы коробки передач,
утечек масла в гидросистеме,
показаний манометра и
состояния фильтра
Очистите от пыли и грязи составные части
коробки передач.
Подключите к гидросистеме прибор КИ6285-ГОСНИТИ и приспособление КИ-5472ГОСНИТИ, для чего: выверните пробку-сапун
из крышки коробки передач и установите на
ее место переходной штуцер 8 (рис. 4);
- отсоедините шланг от трубопровода нагнетательной магистрали насоса и присоедините к свободным концам трубопровода и
шланга переходные штуцеры 9 и 10;
- выверните пробку из крышки фильтра и
установите на ее место переходной штуцер 1;
- отсоедините манометр от приспособления КИ-5472-ГОСНИТИ и присоедините манометр МТП-100/1-25 0-1,5 ГОСТ 8625-69;
присоедините наконечник и нагнетательных шлангов «Н1» и «Н2» прибора КИ-6285ГОСНИТИ соответственно к штуцерам 9 и 10;
- присоедините наконечник шланга маслопроводов и показание манометров прибора,
приспособления и трактора.
Определите подачу насоса. Для этого установите правую рукоятку прибора в положение «1», левую – в положение «КПП». Прогрейте масло в гидросистеме до температуры 313…323 К (40…50°С), установите номинальную частоту вращения коленчатого вала
– 2100 мин –1 и по показанию прибора определите подачу насоса.
Если подача насоса и давление масла окажутся ниже 30 л/мин и 0,5 МПа (5 кгс/см 2),
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необходимо проверить состояние заборного
фильтра.
При удовлетворенном состоянии заборного фильтра и несоответствии указанных параметров допустимым пределам насос подлежит замене.
Оценка суммарных утечек масла в гидросистеме проводится по расходу масла. Для этого установите рукоятку 6 прибора в положение «3», а рукоятку 4 оставьте в положении
«КПП». Заверните до отказа регулировочный
винт перепускного клапана, заметив его первоначальное положение. Установите номинальную частоту вращения коленчатого вала,
переведите рычаг переключения передач в
одно из рабочих положений (І, ІІ, ІІІ или ІV передача).
По показанию прибора определите расход
масла. Установите регулировочный винт перепускного клапана в прежнее положение.
Если расход масла окажется менее 24 л/
мин при подаче насоса не ниже 30 л/мин, необходимо снять с трактора агрегаты гидросистемы коробки передач для проведения ремонта и испытания на специальном стенде.
Проверьте показания рабочего манометра. Для этого при номинальной частоте вращения коленчатого вала откройте запорные
клапаны и закройте запорную иглу приборов
КИ-6258-ГОСНИТИ. Сравните показания рабочего манометра с показаниями контрольного манометра приспособления КИ-5472ГОСНИТИ. Закройте запорные клапаны прибора и откройте запорную иглу.
Если разница показаний манометров
превышает 0,03 МПа (0,3 кгс/см 2), рабочий манометр следует заменить.
Проверьте состояние фильтра линии нагнетания. Для этого установите рукоятку 4 прибора в положение «О», а рукоятку 6 оставьте в положении «3». При номинальной частоте вращения коленчатого вала по показаниям манометров прибора КИ-6285-ГОСНИТИ и
приспособления КИ-5472-ГОСНИТИ определите перепад давления на фильтре.
Если перепад давления превышает 0,03
МПа (0,3 кгс/см 2), необходимо снять фильтр
и промыть фильтрующие элементы в дизельном топливе.
Проверка состояния клапанов
и распределителей
гидросистемы коробки передач
Проверьте предохранительный клапан.
Для этого заверните до отказа регулировочный винт перепускного клапана. При прежних
положениях рукояток 4 и 6 прибора и средней частоте вращения коленчатого вала определите давление срабатывания предохранительного клапана.
Давление срабатывания предохранительного клапана должно находиться в пределах
1,65…1,75 МПа (16,5…17,5 кгс/см 2). Если
давление срабатывания окажется ниже 1,55
МПа (15,5 кгс/см2), клапан следует отрегулировать.
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Проверьте перепускной клапан. Для этого,
не изменяя положения рукояток 4 и 6 прибора, при номинальной частоте вращения выверните регулировочный винт перепускноко клапана до показания манометра приспособления КИ-5472-ГОСНИТИ 0,85…0,95 МПа
(8,8…9,5 кгс/см2). Уменьшите частоту вращения коленчатого вала до 900 мин –1 (частота
вращения ВОМ – 242 мин–1) и проверьте давление по показанию манометра приспособления.
При частоте вращения коленчатого вала
900…2100 мин –1 давление масла, определяемое по показанию манометра приспособления КИ-5472-ГОСНИТИ, должно находиться в
пределах 0,85…0,95 МПа (8,8…9,5 кгс/см 2).
Если давление окажется ниже 0,8 МПа (8,0
кгс/см2), следует разобрать и промыть перепускной клапан, а при необходимости – заменить клапан или перепускной распределитель.
Проверьте состояние распределителя переключения передач, гидроаккумулятора.
Для этого установите среднюю частоту вращения коленчатого вала и, переключая передачи, проверьте усилие на рычаге переключателя, четкость фиксации передач, давление в
гидросистеме после включения каждой передачи и давление разрядки гидроаккумулятора
в момент переключения передач.
Передачи должны переключаться
легко, а рычаг должен надежно удерживаться в фиксированных положениях.
Давление масла на всех передачах не должно выходить за допустимые пределы. Разница в значениях давления масла на различных
передачах должна быть не более 0,1 МПа (1,0
кгс/см2).
Если давление не соответствует допустимым пределам, гидросистема подлежит ремонту.
Остановите дизель. Отключите прибор и
приспособление от гидросистемы, установите на место снятые составные части и присоедините маслопроводы.

Рис. 4. Схема подключения прибора КИ6285-ГОСНИТИ и приспособление
КИ-5472-ГОСНИТИ к гидросистеме
коробки передач:
1, 8, 10 — штуцеры переходные;
2 — приспособление КИ-5472; 3 — шланг
сливной; 4 — рукоятка прибора КИ-6285;
5 — шланг нагнетательный “Н2”;
6 — рукоятка прибора правая; 7 — шланг
нагнетательный “Н1”
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ВИКОРИСТАННЯ ПОЖНИВНИХ РЕШТОК
В. Осьмак, завідувач лабораторії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Альтернативними способами утилізації пожнивних решток (соломи)
є їх тюкування, брикетування, гранулювання та подальше використання в якості твердих біопалив. Ці альтернативи стали економічно доцільними у зв’язку з постійним зростанням вартості енергетичних ресурсів.
Тверде біопаливо від традиційного відрізняється тим, що воно за
своєю сутністю практично нейтральне щодо зростання парникового
ефекту. Адже рослини, які вирощуються для його виробництва, забирають вуглець з атмосфери і виділяють кисень. Тобто, споживаючи біопаливо, можна призупинити глобальні зміни клімату. Тому з енергетичної, економічної й екологічної точок зору виробництво енергії з біомаси є актуальним напрямком розвитку аграрної сфери. солома – цінний агропромисловий ресурс, хоча до 20% біомаси доцільно цивілізовано використовувати на енергетичні потреби, без істотних наслідків
для родючості ґрунтів
Біомаса – четверте за значенням паливо у світі, дає близько 2 млрд.
т умовного палива на рік, що становить близько 14% загального споживання первинних енергоносіїв у світі. При цьому понад 70% поновлюваних джерел енергії походить з неї. Відбувається швидкий перехід до раціонального використання біомаси й, зокрема, соломи. Сьогодні до 20% соломи можна використати на енергетичні потреби без
будь-яких істотних наслідків для родючості ґрунтів. Біоенергетика – це
об‘єктивна реальність й нагальна потреба сьогодення!
Лідерами використання на енергетичні потреби соломи є Данія
і Швеція, активного розвитку цей напрямок набуває у більшості
країн Центральної Європи. Як енергоресурси, біомасу широко
використовують й наші сусіди - Польща, Угорщина, Словаччина, Чехія,
Білорусь та країни Прибалтики. Щорічно в цих країнах утилізують від 5
до 20% виробленої соломи. Цей аграрний ресурс твердого біопалива
може істотно поліпшити регіональні енергетичні потреби й на Україні.
З кожного енергетичного гектара можна використати близько 2-3
тони соломи, що є еквівалентом 1 тони кам’яного вугілля. Навіть
при використанні 10% посівних площ на енергетичні потреби в нашій
країні можна одержати щорічно 6-9 млн. тонн соломи для локального
енергетичного використання.
Визначальна особливість біомаси, при розвитку нової енергетичної
галузі в АПК, полягає в тому, що її недоцільно транспортувати на
відстань понад 50 км. Тому переробку біомаси (соломи зернових
культур, стебел кукурудзи та соняшнику, гілок плодових дерев і лози
винограду, відходів переробки очерету) слід вести недалеко від полів
й інших угідь, на яких її виростили. Енергетичний гектар без власної

переробної галузі виявляється неможливим. При цьому важливими
елементами технічного забезпечення відповідних технологій є:

комплекси машин для вирощування й збирання біомаси,

сховища і обладнання для зберігання біомаси;

теплотехнічне обладнання для спалювання біомаси;

системи контролю і керування технологічними процесами на
всіх етапах виробництва і застосування біопалива.
Сільськогосподарська біомаса, що використовується як паливо, має
ряд особливостей, які відрізняють її від традиційних енергоресурсів,
що застосовуються для опалення. Найбільш важливою паливнотехнологічною характеристикою біомаси, що використовують як тверде
біопаливо, є її теплотворна здатність, яка залежить від багатьох чинників:
генетичних особливостей енергетичних рослин, впливу навколишнього
середовища, умов зберігання, вологості тощо. У таблиці 1 наведено
середню теплотворну здатність сільськогосподарської енергетичної
сировини (що раніше відносили до відходів агропромислового
виробництва) при абсолютній її вологості на рівні 20%.
Таблиця 1. Середня теплотворна здатність
енергетичної сировини

Назва енергетичної сировини
Солома зернових культур
Стебла кукурудзи

Теплотворна здатність, МДж/кг
10,5
12,5

Гілки плодових дерев
Стебла соняшника

10,5
12,5

Виноградна лоза

14,2

Спалюванню соломи в печах передує збирання, при необхідності,
висушування та зберігання сировини. Важливою характеристикою
даної біомаси є її щільність. Звичайно, сухі біологічні матеріали мають
щільність у 3–4 рази нижчу, ніж вугілля. Важливим чинником якості
твердого біопалива є технологія приготування біомаси до спалювання.
(табл. 2).
Таблиця 2. Характеристика енергомісткості соломи
в залежності від технологій її приготування до спалювання

Солома як біопаливо

Солома:
насипна
подрібнена (січка)
прямокутні тюки
круглі тюки
в’язанки
брикети, гранули

Об’ємна маса,
кг/м3

Питомий
об’єм, м3/ т

Питома
енергомісткість,
MВт/м3

20-50
40-60
70-130
60-90
50-110
300-450

20-50
16-25
7,7-14
11-16
9-20
2,2-3,3

0,7-0,16
0,13-0,19
0,23-0,43
0,19-0,29
0,16-0,36
0,99-1,48
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Ежемесячное издание для хозяина земли и техники

Класичний котел

400
грн/т

Піролізний котел

Брикети із
соломи

16,5–
17,5
МДж/кг

65

Загальні витрати за
сезон, грн

Тип котла

300
грн/м3

Річна витрата палива при споживанні
120 ГДж

Вартість палива

15
МДж/кг

Дрова

ККД котла, %

Теплотворна здатність, МДж/кг

12,3 т

8123

8т

Солома є важливим ресурсом, який є реальною перспективою істотного розширення прибутковості агропромислового виробництва (таблиця 6).
Таблиця 4. Розрахунок собівартості твердого біопалива
при використанні власної соломи

Потужність пілотного аграрноенергетичного комплексу – по 3000
тонн/рік паливних брикетів і гранул

18-21
МДж/кг

600
грн/т

Котелавтомат

85

7,85 т

4705

Вугілля

21–28
МДж/кг

700
грн/т

Класичний котел

65

7,69 т

5384

Природний
газ

36
МДж/
м3

Класичний газовий котел

90

3703 тис.
м3

3703

1000
грн/
тис.м3

брикети

гранули

150

150

32
56
30
20

32
68
37
22

Витрати на 1 тонну біопалива, всього

288

309

Вартість 1 тонни біопалива, грн

450

650

3227

Гранули
із деревної
тирси

Солому спалюють у вигляді брикетів, пресованих рулонів круглого
чи тюків прямокутного перерізу, в подрібненому, брикетованому чи
гранульованому вигляді. Водночас, заготівля соломи найбільш ефективно здійснюється зі застосуванням пресування в рулони або тюки.
Застосування фіксації форми рулонів сіткою полегшує їх енергетичне
використання.
У звязку з тим, що рулони та великогабаритні тюки соломи важать 200 до
420 кг, їх вантажать та транспортують із застосуванням спеціальнихмеханізмів.
Навантажувачі є важливим елементом технології заготівлі та зберігання біомаси для енергетичного застосування.
Особливу увагу слід звертати на вибір технологій й обладнання для
енергетичного використання твердої біомаси, які визначають величину
капітальних витрат. Для виготовлення і використання різних видів
твердого біопалива з соломи в Національному аграрному університеті
спільно з профільними проектно-конструкторськими організаціями
і заводами-виготовлювачами розроблені промислові технології
брикетування й гранулювання соломи без додаткових в’яжучих
матеріалів.
Гранульоване біопаливо з біомаси– одне з найбільш придатних до
автоматизованого процесу спалювання. Його зберігають у спеціальних
бункерах, з яких транспортують безпосередньо до енергетичної
установки. Весь процес переміщення гранул можна здійснювати без
застосування ручної праці.
Солому спалюють у вигляді брикетів пресованих рулонів круглого чи
тюків прямокутного перерізу або в подрібненому вигляді.
В Україні розроблено технології збирання й переробки біомаси. В
яких використовуються спеціалізовані установки з гранулювання й
брикетування (рис. біомаси, зокрема соломи.
Вартість одержаних з 1-го гектару орних земель України паливних гранул співмірна з вартістю зібраного на ньому
продовольчого зерна.
Перед брикетуванням солому (іншу біомасу) подрібнюють. З подрібнювача січку подають до бункеру брикетувальника. В результаті отримуємо дешеве тверде біопаливо, яке має теплоту згорання 16,5-17,5
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МДж/кг. Паливні брикети з соломи і гранули з біомаси ефективно заміняють дрова, кам’яне вугілля і, навіть, природний газ в побутових водогрійних котлах.

Статті витрат, грн.
85
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На 1 тонну твердого палива:
Солома по її вартості
Витрати по оплаті праці з нарахуваннями
Електроенергія
Амортизація
Загальногосподарські витрати (10%)

Важливим елементом сучасних технологій біоенергетики в АПК є застосування сушарок і теплогенераторів, які працюють на соломі (тюки
тощо). Собівартість сушки зерна при зниженні вологості на 5% за годину складає на соломі (вартістю 150 грн/т) 4,85 грн/т. Зауважимо, що
при роботі на дизельному паливі та на природному газі собівартість
сушки складає 52,00 і 13,30 грн/т. відповідно.
Використання нових біоенергетичних технологій і обладнання дозволяє реалізувати концепцію енергетичного гектару України без втручання в продовольчу сферу при виробництві твердих видів біопалива. Два
врожаї з одного поля – це цивілізована енергетична політика агропромисловців на сучасному етапі розвитку суспільства.
Ефективно використовувати для означеної мети дозволяє вітчизняне
обладнання, яке наведене нижче.
Екологічна оцінка емісій газів, що утворюються при спалюванні соломи й іншої біомаси наведена нижче.
Таблиця 5. Емісії складових компонентів при згорянні біомаси

Одиниця
вимірювання

Вид палива

Таблиця 3. Порівняльна характеристика загальних
витрат на опалення приміщення площею 360 м3

тел. (057) 715-45-55

CO2

Солома
злакових

г /м3 *

130-150

0,25-2,0

0,1-0,6

0,08-0,15

0,15

0,15-0,35

кг /т **

1300

25

6

1,3

1,3

1,5

Ріпакова
олія

г/м
кг/т **

-

2,2-3,0
2,7

1,0-4,1
6,5

1,2-1,6
1,4

0,13
1,4

0,65-2,15
1,6

г/м3 *

130

0,25-0,4

0,4-0,6

0,06-0,1

0,15

0,1-0,15

кг/т

1300

2,5-3,7

5-6

1

1,5

1,5

-

0,6

0,25

0,38

0,4

-

Назва
біомаси

Деревина
Ріпаковий
жмих

3*

**

г/м3 *

* - у топочних газах
** - в паливі

CO

NO2

SO2

HC

Пил
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Уважаемая редакция, напишите пожалуйста, как правилно регулировать шестерни
и подшипники главной передачи колесных
редукторов при ремонте ведущего моста.
С ув. Василий Васильевич, Винницкая обл.
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Кулаков Юрий Николаевич, преподаватель кафедры «Тракторы и автомобили» Харьковского национального технического университета сельского хозяйства им. П. Василенка

РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКОВ
И ШЕСТЕРЕН ГЛАВНОЙ
ПЕРЕДАЧИ
Зазор в подшипниках 21 и 22 (рис. 1) ведущей шестерни в процессе работы проверяйте индикаторным приспособлением, перемещая ведущую шестерню в осевом направлении
из одного крайнего положения в другое. Если
приспособления нет, необходимость в регулировке подшипников проверяйте покачиванием
ведущей шестерни за фланец кардана в радиальном и осевом направлениях.
При необходимости операции регулировки
выполняйте в следующей последовательности:
отсоедините конец карданного вала, для
чего отверните четыре гайки и выньте из фланца 1 (см. рис. 1);
отверните шесть болтов 19 крепления стакана к корпусу 8 главной передачи;
действуя двумя длинными болтами 4 как
съемниками, выньте стакан 6;
не разбирая стакана, проверьте правильность
установки набора регулировочных прокладок 18
между подшипниками. Для этого зажмите фланец стакана, а гайку 2 хвостовика шестерни расшплинтуйте и затяните до отказа. Если прокладок больше, чем требуется, ведущая шестерня
7 свободно проворачивается за фланец 1. При
этом ощущается перемещение ее в подшипниках. Если прокладок недостаточно, затягивание
гайки вызывает перетяжку подшипников, вследствие чего ведущая шестерня проворачивается очень туго или совсем не проворачивается. В
этом случае отрегулируйте подшипники, то есть
правильно подберите толщину набора регулировочных прокладок, для чего добавляйте прокладки в несколько приемов так, чтобы получить в
подшипниках необходимый натяг;
отверните гайку 2, снимите фланец 1, крышку 20 корпуса с сальниками, маслоотгонное
кольцо и наружный подшипник 22 с внутренним кольцом. При отворачивании и заворачивании гайки зажмите шестерню и проворачивайте стакан;
выньте или добавьте, в зависимости от необходимости, одну или несколько прокладок;
соберите стакан в обратном порядке, не надевая крышку 20, и затяните гайку 2 до отказа
так, чтобы одна из ее прорезей совпадала с отверстием для шплинта. При затягивании гайки проворачивайте ведущую шестерню за фланец, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение относительно обоих колец;
проверьте затяжку подшипников. Натяг в
подшипниках должен быть отрегулирован так,
чтобы момент сопротивления вращению ведущей шестерни без сальников был 1,4 — 3,0 Н·м
(14 — 30 кгс·м). Контролируйте затяжку подшипников динамометрическим ключом. Если
сопротивление вращению находится в указан-

Рис. 1. Рег улировка главной передачи: 1 — ф ланец; 2 — гайка; 3 — шплинт; 4, 17, 19 —
болт; 5 — шайба; 6 — стакан; 7 — шестерня ведущая; 8 — корпус главной передачи; 9 — корпус моста; 10 — шестерня ведомая; 11 — дифференциал; 12, 21, 22 — подшипник; 13 — крышка подшипника; 14 — полуось; 15 — гайка регулировочная; 16, 18 — прокладка регулировочная; 20 — крышка

ных пределах, на торцы вала и гайки нанесите
керном метки;
отверните гайку, поставьте на место крышку и затяните гайку до положения, отмеченного керном.
Внимание! После регулировки зазора в подшипниках ведущей шестерни для обеспечения

правильного зацепления выдерживайте размер А = 189±0,1 мм. Для получения размера А
выньте необходимое количество прокладок 16
(при установке новых подшипников возможно
добавление прокладок).
Ввиду того, что специальное приспособление для установки размера А = 189±0,1 мм до-

Таблица 1. Расположение отпечатка контакта шестерен
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гайку со стороны торца ведомой шестерни на один стопорящий выступ,
Рис. 2. Коа затем подтяните на один стопорящий выступ регулировочную гайку,
лесный ренаходящуюся со стороны зубьев ведомой шестерни. При слишком больдуктор:
шом боковом зазоре подтяните регулировочную гайку со стороны торца
1 — контргайка;
ведомой шестерни на один стопорящий выступ, предварительно отпу2, 3, 7 — гай- стив на столько же регулировочную гайку, находящуюся со стороны зука; 4 — карбьев ведомой шестерни;
тер; 5 —
затяните до отказа и зашплинтуйте гайки крышек подшипников дифступица;
6 — полуось; ференциала и застопорите регулировочные гайки замковыми шайбами.
Для получения необходимого зазора в подшипниках без изменения
8 — шайба
зазора в зацеплении выполните следующие операции:
стопорная;
9 — винт;
отпустите гайки крышки дифференциала со стороны зубьев шестерни;
10 — шеувеличьте или уменьшите зазор в подшипниках, отпустив или подтястерня эпинув регулировочную гайку со стороны зубьев шестерни на один-два стоциклическая;
11 — са тел- порящих выступа;
затяните до отказа и зайшлинтуйте гайки крышки подшипника и застолит;
порите регулировочную гайку замковой шайбой.
12 — шестерня со лПроверьте контакт по отпечатку на рабочей стороне зубьев ведущей и
нечная; 13
ведомой шестерен, для этого зубья ведомой конической шестерни по— крышка;
кройте тонким слоем краски. Отпечаток контакта на вогнутой; стороне
14 — водило
зуба ведущей шестерни должен составлять 50% длины зуба и располагаться на образующей начального конуса на расстоянии не более 9 мм от
статочно сложное и изготовить его в условиях даже специализированнаружных кромок зуба у меньшего основания конуса. На выпуклой стороной мастерской непросто, конструкторами ХТЗ предложен более проне зуба при заднем ходе трактора отпечаток контакта должен составлять
стой способ регулировки этого зазора. Его измеряют глубиномером от
также не менее 50% длины зуба и не выходить на кромки торцов зубьев.
наружного торца внутренней обоймы подшипника 7614 до набора регуПравильное расположениее отпечатка контакта на зубьях ведущей и
лировочных прокладок. Он должен составлять 104±0,1 мм.
ведомой
шестерен показано в табл. 1.
Боковой зазор в зацеплении главной передачи в процессе эксплуатации
При
появлении
шума в главных передачах проверьте осевые перемене регулируется. Первоначальный зазор при сборке главной передачи с нощения
и
отпечатки
на зубьях конических шестерен главных передач и отвыми шестернями установлен 0,17 — 0,58 мм. В дальнейшем зазор между
регулируйте зазоры в конических подшипниках ведущих шестерен.
зубьями не регулируйте до полного износа главной пары.
Комплект конических шестерен главных передач подобран по отпечатЗазор в подшипниках ведомой шестерни (дифференциала) регулику
зубьев и боковому зазору. Номер комплекта нанесен на задней конируйте только при сборке или замене деталей.
ческой поверхности большой шестерни и на торце вала малой шестерни
Зазор в подшипниках ведомой шестерни (дифференциала) и боко(со стороны меньшего основания конуса шестерни).
вой зазор в зацеплении конических шестерен регулируйте одновременВ случае снятия дифференциала устанавливайте бугели корпуса главно. Для этого:
ной
передачи на прежние места. Менять их местами нельзя.
слейте масло из картера моста и колесных редукторов, затем снимите с
Не
рекомендуется нарушать спаренность приработанных шестерен.
картеров колесных редукторов крышки 13 (рис. 2) и выньте из редукторов
В случае выхода из строя одной из шестерен передачи обе шестерсолнечные шестерни 12 с полуосями 6;
ни замените новыми.
отсоедините конец карданного вала от фланца 1 (рис. 1) главной пеПри установке новых шестерен или при сборке после замены какихредачи, отверните шестнадцать гаек и снимите главную передачу в сболибо деталей в условиях, когда невозможно проверить размер А (рис.
ре;
1), правильный зазор и отпечаток контакта на зубьях устанавливайте,
проверьте зазор в конических подшипниках ведущей шестерни. При
как показано в табл. 1.
необходимости отрегулируйте их и установите ведущую шестерню, выЕжемесячное издание для хозяина земли и техники

держав размер А = 189±0,1 мм или размер 104±0,1 мм, как указано
выше.
Отрегулируйте зазоры в подшипниках и зацепление конических шестерен. Для этого:
расшплинтуйте и отпустите гайки крепления крышек 13 подшипников;
отпустите регулировочную гайку 15 со стороны зубьев ведомой шестерни;
проворачивая ведущую шестерню 7, регулировочной гайкой 15, расположенной со стороны торца шестерни, подожмите конический подшипник до получения беззазорного зацепления (ведомая шестерня не
вращается) и отпустите ее на шесть — восемь стопорящих выступов;
легким постукиванием по ведомой шестерне со стороны зубьев подожмите кольцо подшипника к регулировочной гайке, при этом ведомая
шестерня должна вращаться свободно от руки;
переместите регулировочную гайку 15 со стороны зубьев шестерни
до получения натяга в подшипнике и отпустите ее на два-три стопорящих выступа;
застопорите регулировочные гайки 15 замковыми шайбами;
затяните до отказа и зашплинтуйте гайки крышки 13 подшипников;
проверьте боковой зазор в зацеплении конических шестерен, который
должен быть в пределах 0,17 — 0,58 мм для новой пары.
Для получения необходимого зазора в зацеплении без изменения зазоров в подшипниках отпустите гайки крышек подшипников ступицы и
увеличьте или уменьшите боковой зазор в зацеплении конических шестерен. При слишком малом боковом зазоре отпустите регулировочную

Регулировка подшипников колесных редукторов
Зазор в подшипниках проверяйте в поднятом положении колеса покачиванием и перемещением его в осевом направлении. Если ощущается свободное перемещение колеса, отрегулируйте подшипники следующим образом:
слейте масло;
поднимите домкратом колесо, подложите надежную подкладку и освободите домкрат;
отверните гайки 2 (рис. 2) и снимите колесо;
отверните винты 9, снимите тормозной барабан и, отвернув гайки 3, снимите водило 14;
выньте солнечную шестерню 12 с полуосью 6;
выверните контргайку 1 и снимите стопорную шайбу 8;
затяните гайку 7 так, чтобы получить небольшой натяг, при этом проворачивайте колесо в обоих направлениях, чтобы ролики равномерно
расположились по коническим поверхностям колец. Натяг в подшипниках отрегулируйте так, чтобы момент сопротивления вращению картера 4 редуктора был 24 — 40 Н·м(240 — 400 кгс·м). Затяжку подшипников
контролируйте ручными пружинными весами;
наденьте стопорную шайбу 8;
затяните до отказа ключом контргайку 1 и проверьте правильность регулировки;
соберите узел в обратной последовательности.
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АРГУМЕНТЫ и ФАКТЫ
Автомобили ЗИЛ-130/-131, ГАЗ-53 переоборудованные двигателями ММЗ Д-245.9
и Д-245.12 «экономят» 18-20 литров топлива
на 100 км. по стравнению со штатным мотором
у ЗИЛ-130/-131.
Это дизельные турбированные четырехцилиндровые моторы: Д-245.9 (с интеркуллером) мощностью 136 л.с. и Д-245.12 мощностью 108 л.с. Кроме того, это автомобильные двигатели. Номинальные обороты у них
2400 об/мин, что на 300 об/мин выше, чем у
тракторного мотора Д-243,- отсюда, и большая
скорость ЗИЛ-130 с Д-245 после переоборудования
Удельный расход топлива
автомобиля
КАМАЗ с движком ММЗ меньше, чем у КАМАЗа со штатным двигателем КАМАЗ-740. При
этом мощность турбированных дизелей ММЗ
Д-260.12Е2 составляет 250 л.с., что на 40
«лошадей» больше, чем у двигателя в стандартной комплектации КАМАЗ.
Меньшая вибрация значительно уменьшает нагрузку на детали двигателя, повышает их
ресурс и не вызывает нарушения герметичности воздухоочистителя и трубопроводов подачи воздуха.
Двигатель ММЗ Д-260.12Е2 прост в техобслуживании и ремонте, а запасные части для
него доступны и дешевы.
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Ежемесячное издание для хозяина земли и техники
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Професор Бакум М.В., доценти Михайлов А.Д., Ящук Д.А., Кириченко Р .О.
Харківського національного технічного університету сільського господарства ім.
П. Василенка

ВИБОРМАШИН
ДЛЯ ЗАГОТІВЛІ
ТРАВ НА СІНО
Рис.1 Косарка
одноярусна
з сегментно – па льцьовим різа льним
апаратом

В залежності від матеріально-технічного забезпечення господарства, умов збирання трав, виду поголів’я тварин, врожайності та об’ємів вибирають раціональну
для конкретного господарства технологію заготівлі кормів: розсипного сіна, пресованого сіна, сінажу, силосу та інші.
Якість сіна, повнота збирання урожаю та тривалість збирання багато в чому залежать від набору машин та якості підготовки їх до роботи.

забезпечують більш якісне зрізання, але їх
недоцільно використовувати для скошування
природних трав на нерівних ділянках та полях
засмічених камінням.
Більш універсальними до умов роботи є апарати безпідпірного різання (рис.4).
Ножі ротаційних апаратів здійснюють обертальний рух з лінійною швидкістю 30-60 м/с
(чим більша швидкість, тим якісніше зрізання стебел). Але вони травмонебезпечні, тому
обов’язково мають працювати з захисними
Рис.2 Роторна косарка з нижнім приводом фартухами.

різальних апаратів

Вітчизняні машинобудівники та постачальники зарубіжної техніки наповнили український ринок сінозбиральною технікою спроможною в різних виробничих умовах якісно і
без втрат збирати трави на сіно.
В залежності від матеріально-технічного
забезпечення господарства, умов збирання
трав, виду поголів’я тварин, врожайності та
об’ємів вибирають раціональну для конкретного господарства технологію заготівлі кормів: розсипного сіна, пресованого сіна, сінажу, силосу та інші.
Якість сіна, повнота збирання урожаю та
тривалість збирання багато в чому залежать
від набору машин та якості підготовки їх до
роботи.
Для скошування трав використовуються
сінокосарки двох типів: підпірного зрізання
(сегментно-пальцьові і безпальцьові) (рис.1)
та безпідпірного зрізання (ротаційні) (рис.2).
За якістю зрізання сіяних трав, експлуатаційною надійністю та енергоємністю найкращий різальний апарат підпірного різання для
косарок – апарат нормального різання з одинарним пробігом ножа (рис.3, а). Більшу повноту збирання забезпечують сегментнопальцьові апарати низького різання з меншим кроком установки пальців (рис.3,б).
Для збирання полеглих та заплутаних (бобових) рослин доцільніше використовувати безпальцьові одно- або двоножеві різальні апарати підпірного різання (рис.3, в). Вони

Найбільшого застосування в ротаційних
косарках набули ротаційно-дискові різальні
апарати. Шарнірне кріплення ножів на дисках забезпечує їх високу надійність (рис. 4, а)

та універсальність. Основним недоліком таких апаратів є часткове подрібнення стеле під
час зрізання, особливо з плоскими ножами,
менше подрібнення у арочних ножів.
Дводискові ротаційні і сегментно-дискові
(рис. 4, б, в) апарати застосовувати доцільно для зрізання товстостебельних культур
(соняшник, кукурудза). Вони зрізують стебла без подальшого їх подрібнення. Але
сегментно-дискові апарати недоцільно використовувати для низького зрізу.
Ротаційно-барабанні різальні апарати (рис.
4, г) застосовують на машинах для скошування трав і силосних культур з одночасним подрібненням. Для кращого подрібнення рослинної маси додатково встановлюється протирізальний ніж 8 (рис. 4, г).
Рис. 3. Різа льні
апарати підпірного зрізування:
а – сегментно пальцьовий нормального різання;
б – сегментарнопальцьовий низького різання; в
– безпа льцьовий
з двома ножами; г
і д – схема робочого процесу різальних апара тів;
1 – па лець; 2, 3,
4 – сегменти; 6. 7,
8 – спинки ножа; 5
– пальцьовий брус

Рис.4. Різальні апарати безпідпірного зрізування:
а – ротаційно-дисковий; б – дводисковий ротаційний; в – сегментно-дисковий; г – ротаційнобарабанний; 1, 3, 4, 6 – диски, 2 і 10 – ножі; 5 – сегмент; 7 – вал диска; 9 – вал барабана;
8 – протирізальний ніж
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Рис. 5. Роторна косарка з верхнім приводом різальних апаратів

Рис. 6. Косарка-плющилка

Рис. 7. Зубові поперечні граблі

Рис.8. Колісно-пальцові граблі

Рис.9. Роторні граблі.
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Ротаційні косарки випускаються за конпідбирачі випускаються для пресування сіна
структивним виконанням двох видів з нижу паки прямокутної або циліндричної форми у
нім приводом різальних апаратів (рис. 2) і
вигляді рулонів. Середня щільність сіна у паверхнім (рис. 5). Косарки з верхнім приво- ках складає 50-400 кг/м3.
дом спроможні забезпечувати більш низьПричому більша ступінь пресування сіна
кий зріз трав, крім того на валах роторів зау прес-підбирачах з прямокутною камекріплені крилачі, які більш активно скидають
рою пресування та пресувальним поршнем
зрізану масу з дисків різальних апаратів, що
(рис.10).
зменшує додаткове її подрібнення, а значить
і втрати урожаю.
Особливістю формування рулонів
сіна полягає в тому, що щільність руДля скошування товстостебельних трав, в
лону змінна, причому менша в середпершу чергу бобових: конюшини, люцерни
ній частині і більша на зовні рулонів. Це
та ін., доцільно використовувати косаркидозволяє збирати сіно підвищеної воплющилки, які додатково плющильними
логості з досушуванням його у рулонах.
вальцями або роторами роздавлюють і надПаки сіна звозяться до сіносховищ, або
ламують стебла. Це пришвидшує час висискладаються у штабелі біля ферм. При збехання сіна і зменшує втрати поживних речоріганні у штабелях найефективніше паки збевин (рис. 6).
рігаються загорнені у целофанову плівку.
Упаковувати паки як прямокутної, так і циДля згрібання свіжоскошеної чи
ліндричної форми можна безпосередньо на
прив’ялої трави, або сіна із покосів у
полі, або біля ферм (рис.11).
валки використовуються граблі.
Транспортування паків наведене на рисунЗалежно від конструкції робочих органів
ку 12.
граблі бувають зубові поперечні, коліснопальцьові і роторні.
Найбільш прості і надійні зубові поперечні граблі, які згрібають траву чи сіно у валки,
розміщені впоперек до напрямку руху агрегату, що дещо ускладнює управління агрегатом. Зубові граблі якісно згрібають масу на
рівних ділянках без значних заглибин (рис.
7).
Найбільш якісно згрібають сіно із покосів у валки, перевертають валки та ворушать прив’ялені трави у покосах, навіть на
не зовсім рівних поверхнях луків та схилів,
колісно-пальцьові граблі. Пальцьові колеРис.10. Прес-підбирачі для формування
паків прямокутної форми
са обертаються завдяки зчепленню зі стернею, а колінчасті осі на яких вони кріпляться до рами забезпечують копіювання нерівностей поля (рис. 8).

На рівних ділянках найбільш ефективно
для згрібання прив’ялених або свіжоскошених сіяних трав, а також високоврожайних
трав природних сінокосів з покосу валки, ворушіння трав у покосах, перевертання і розкидання валків використовувати роторні граблі (рис.9).
При заготівлі розсипного сіна його із
валків збирають у копиці підбирачемкопицеутворювачем або скиртоутворювачем,
а потім транспортують до сіносховищ. При
відсутності сіносховищ складається у скирти за допомогою фронтальних навантажувачів та універсального скиртоутворювача, які
зверху накриваються плівками.
Більш прогресивний спосіб заготівлі пресованого сіна, який дозволяє збирати більш
вологе сіно, вологістю до 25% з послідуючим
досушуванням у паках, що зменшує втрати
смакових і поживних властивостей сіна.
За конструктивним виконанням прес-

Рис.11. Обмотування паків прямокутної та
циліндричної форми плівкою

Рис.12. Транспортування паків
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Шановна редакція газети «Автодвір – помічник головного
інженера» дякую Вам за публікації стосовно підтримання
роботоздатності техніки. …
У мене прохання, надрукуйте будь ласка статтю по пошуку та
усуненню несправностей гідросистеми комбайна. Особливо мене
цікавить гідрооб’ємне рульове керування СК-5 «Ниви».
З вдячністю Ваш постійний читач
Василь Васильович,
Миколаївська область,
Великомихайлівський район).
(З телефонного дзвінка в редакцію)
Відмови гідросистеми по складності усунення їх наслідків
підрозділяють на ТРИ групи.
1. Відмови, що потребують розкриття агрегатів
гідросистеми (усунення підтікання масла підтягуванням різьбових з’єднань, заміна фільтрів, шлангів високого тиску, тяг,
пальців, шплінтів, болтів, гайок, усунення заїдання тяг);
2. Часткового розбирання агрегатів (проведення
контрольно-діагностичних операцій по виявленню причин
відмови, усунення заїдання клапанів, золотників, плунжерів, заміна ущільнювальних кілець, очистка каналів);
3. Відмови, які вимагають розбирання агрегатів (заміна
деталей, виконання контрольно-діагностичних регулювань і
випробовувань, для яких необхідно спеціальне обладнання,
пристрої та інструменти).
Відмови першої та другої груп можуть бути усунені у польових умовах механізаторами під керівництвом майстра-наладчика, відмови
третьої групи — тільки на спеціалізованих ремонтних підприємствах
кваліфікованими працівниками.
Проведемо аналіз найбільш характерних причин несправностей
гідросистеми та способів їх усунення.
ЧОМУ НЕ ПРАЦЮЄ СИСТЕМА РУЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ
(РИС. 1) І ВІДСУТНІЙ ТИСК У СИСТЕМІ?
Причини цієї несправності і способи усунення наступні:
- немає масла в баку основної гідросистеми — перевіряють рівень
масла в баку щупом або маслопокажчиком. При низькому рівні доливають його до верхньої мітки;
- масло не подається до насоса НШ10Е-3, бо перетиснутий забірний шланг або відсутня пружина всередині шланга — оглядають, на
дотик наявність пружини. Вставляють спіральну пружину з відігнутими всередину кінцями забірного шланга;
- не обертається насос НШ10Е або НШ10Е-3 — перевіряють температуру трубопроводів до і після запобіжного клапана. Якщо вони
не нагріваються за 15—20 хв роботи двигуна, то деталі привода насоса (шліцьова втулка і стопорне кільце на валу) вийшли з ладу. При
ремонті їх замінюють;
- зносивсь масляний насос НШ10Е або НШ10Е-3, внаслідок чого
не подається достатня кількість масла для нормальної роботи системи. При цьому корпус насоса інтенсивно нагрівається;
- несправний запобіжний клапан — розбирають клапан, виявляють
несправність і усувають її. За допомогою приладу КИ-5473 регулюють тиск. Якщо проведені заходи не допомогли, замінюють клапан;
- при повороті рульового колеса на клапані нема високого тиску перевіряють тиск масла на запобіжному клапані, під’єднавши прилад КИ-5473 або манометр, а також правильність під’єднання маслопроводів.
ЧОМУ СИСТЕМА РУЛЬОВОГО КЕРУВАННЯ НЕ ПРАЦЮЄ
ПРИ НОРМАЛЬНОМУ ТИСКУ МАСЛА?
Це відбувається внаслідок неправильного під’єднання шлангів до
гідроциліндрів, наявності в системі маслопроводів повітря (відпускають гайки шлангів і на малій частоті обертання вала двигуна випускають повітря), обриву поршня гідроциліндра на мості напрямних коліс.
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УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ
ГІДРОПРИВОДУ

КОМБАЙНІВ

Сиромятников Петро Степанович, доцент кафедри
«Ремонт машин» ХНТУСГ ім. П.Василенка
ЯК ВИДАЛЯЮТЬ ПОВІТРЯ З ГІДРОСИСТЕМИ РУЛЬОВОГО
КЕРУВАННЯ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ?
Для цього від’єднують корпус гідроциліндру від балки моста напрямних коліс і розвертають штуцерами вверх. Відкручують накидні гайки шлангів на 1,5—2 оберти з штуцерів гідроциліндра. При мінімальній частоті обертання двигуна переводять гідроциліндр із одного крайнього положення в друге і назад. При цьому через зазор між
накидною гайкою і штуцером видаляється повітря. Повторюють операцію доти, поки в маслі не зникнуть бульбашки повітря, після чого
закручують гайки. Під’єднують корпуси гідроциліндрів до балки напрямних коліс.
ВНАСЛІДОК ЯКИХ ПРИЧИН ВАЖКО ПОВЕРТАТИ
НАПРЯМНІ КОЛЕСА?
Недостатня подача масла від зношеного масляного насосу, який
треба замінити. Або тому, що подається недостатня кількість масла внаслідок порушення регулювання або залягання клапану (збільшують тиск у гідросистемі керування, перевіряють тиск манометром
при номінальній частоті обертання вала, регулюють клапан ЗК або
ЗПК на тиск 6,3 або 12,5 МПа і пломбують їх).
ЧОМУ САМОВІЛЬНО ПОВЕРТАЮТЬСЯ
НАПРЯМНІ КОЛЕСА?
Причиною може бути: холодне масло (прогрівають, повертаючи
рульове колесо із одного крайнього положення в друге доти, поки
кут його повороту відповідатиме повороту напрямних коліс) або при
забрудненні дроселя в підсилювачі потоку (розбирають і промивають дросель).
ЧОМУ ПРИ НАГРІТОМУ МАСЛІ НАПРЯМНІ
КОЛЕСА ЗУПИНЯЮТЬСЯ В ОДНОМУ
ІЗ КРАЙНІХ ПОЛОЖЕНЬ І НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ В ІНШЕ?
Тому, що насос-дозатор не створює напору в одній із порожнин (міняють місцями кінці шлангів на кришках підсилювача потоку
УП-120, якщо напрямні колеса не зміщуються в друге крайнє положення, замінюють насос-дозатор).
Рис. 1.
Прин ци по ва
схема гідрооб’ємного рульового
керування комбайна

1 – насос-дозатор типу ГА-36000Б; 2 – гідророзподільник типу
ГА-35000А; 3 – гідроциліндр; 4 – запобіжний клапан непрямої дії
типу 33000Г; 5 – насос НШ-10Е; 6 – бак; 7 – фільтр; 8 – запобіжний клапан фільтра.
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Або тому, що не працює підсилювач потоку УП-120 (заклинив золотник у крайньому положенні; якщо напрямні колеса не повертаються із крайнього положення при перестановці шлангів на кришках
УП-120, замінюють останній).
ЯК ПЕРЕВІРИТИ ТЕХНІЧНИЙ
СТАН ГІДРОНАСОСА?
Для перевірки викручують болт кріплення кришки на заливній горловині бака та виймають з нього щуп з затискачем. Від насоса від’єднують напірний трубопровід і приєднують за допомогою
штуцера витратомір КИ-5473 (рис. 2). Кінець його зливного шланга
опускають у горловину бака. Запускають двигун і прогрівають масло
в гідросистемі до 45 - 55°. При номінальній частоті обертання двигуна і протитиску 10 МПа за шкалою ручки приладу визначають подачу
насосів (л/хв). Для насосів НШ10Е та НШ10Е-3 вона повинна становити не менше 13 л/хв, а для НШ32У та НШ32-3 — не менше 36 л/хв.
ЧОМУ НАСОС НЕ СТВОРЮЄ ПОТРІБНОГО ТИСКУ
(ЖАТКА І ВСІ МЕХАНІЗМИ ПРАЦЮЮТЬ ПОВІЛЬНО
АБО ЗОВСІМ НЕ ПРАЦЮЮТЬ ПРИ СПРАВНОМУ
РОЗПОДІЛЬНИКУ, ЗАПОБІЖНОМУ КЛАПАНІ
ТА СИЛОВИХ ЦИЛІНДРАХ)?
Причини цієї несправності і способи усунення наступні:
- низький рівень робочої рідини в баку — доливають робочу рідину до нормального рівня;
- перетікання робочої рідини через фігурний манжет насосів
НШ10Е і НШІ0Е-3, спеціальне ущільнення насоса НШ32У і манжет
радіального або торцевого ущільнення насоса НШ32-3 — замінюють
фігурний манжет насосів НШ-10Е та НШ10Е-3, спеціальне ущільнення насоса НШ-32У і замінюють насос НШ32-3;
- піниться рабоча рідина і виходить з бака внаслідок підсмоктування повітря через ущільнювальні манжети ведучого вала насоса або
через штуцер забірного маслопроводу — замінюють манжети ведучого вала насоса, ущільнювальне кільце в забірному патрубку чи підтягують з’єднання забірного маслопроводу;
- швидке нагрівання насоса і бака для робочої рідини внаслідок нагрівання останньої при протіканні крізь щілини, утворені при заїданні золотника чи перепускного клапана розподільника або запобіжного клапана — перевіряють розподільник чи запобіжний клапан і усувають несправність;

Рис. 2. Витратомір КИ-5473: 1 — корпус; 2 — гільза;
3 — плунжер; 4 — стержень; 5 — рукоятка дроселя; 6 — лімб;
7, 10, 11, 13 — ущільнювальні прокладки; 8 — упорна гайка;
9 — установочний гвинт; 12 — манометр; 14 — спеціальна
гайка; 15 — шайба демпфера; 16 — корпус; 17 — обмежувач;
18 — стрілка.
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- шум при роботі насоса внаслідок низького рівня робочої рідини в
баку, а також торкання металевих маслопроводів до металевих частин комбайна — доливають робочу рідину і виясняють причину зменшення її кількості або усувають торкання маслопроводів до металевих частин комбайна.
ЯКЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАПОБІЖНОГО КЛАПАНА
КОМБАЙНІВ «НИВА» І «ЕНИСЄЙ-1200»?
Запобіжний клапан (рис. 3) призначений для обмеження максимального тиску (6,3 МПа) масла в основному гідроприводі.
ЯК ПЕРЕВІРИТИ ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН НА ТИСК?
Для цього від’єднують від клапана шланг з боку робочих циліндрів комбайна. На його місце
встановлюють шланги приладу
КИ-5473 за допомогою перехідних штуцерів. При роботі двигуна
з середньою частотою обертання колінчастого вала і температурі робочої рідини 45—50 °С плавно повертають рукоятку приладу
за годинниковою стрілкою, поки
стрілка манометра не покаже по- Рис. 3. Запобіжний клапан
непрямої дії: 1 — шпиндель;
стійного тиску 6,3 МПа.
2, 4, 5, 13 — гумові
Якщо його показання має від- ущільнювальні кільця;
3 — кришка; 6 —кулька;
хилення від вказаної величини,
7 — шток; 8, 11 — пружини;
виконують регулювання: зніма9 — втулка; 10 — поршень;
ють пломбу з шпинделя, вкручу- 12
— корпус.
ванням або викручуванням шпинделя ключем регулюють запобіжний клапан, потім пломбують шпиндель.
ЧОМУ НЕ ПРАЦЮЄ ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН?
Причини несправності і способи усунення наступні:
заклинив поршень клапана — не порушуючи регулювання клапана,
знімають кришку 3 (див. рис. 3), виймають поршень 10, усувають гострі кромки на його торці, прочищають дросельний отвір, промивають у дизельному паливі, встановлюють у гніздо корпуса, перевіряють, щоб при обертанні поршня на кут 90, 180 і 270° не було заклинювання. Встановлюють кришку клапана;
засмічена або пошкоджена кромка під кульку шпинделя. Перед
викручуванням шпинделя запам’ятовують його положення для того,
щоб після розбирання встановити в необхідне положення. При виявленні пошкодження кромки під кульку його усувають і перевіряють
стан кульки діаметром 5,5 мм. Ударом по кульці одержують рівний
посадочний поясок шириною 0,1—0,3 мм. Закручують шпиндель до
початкового положення. Заводять двигун і прогрівають робочу рідину до 30—40 °С. Впевнюються, що система працює нормально. При
необхідності перевіряють тиск манометром.
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Уважаемая редакция газеты «Автодвор – помощник главного инженера», напечатайте
пожалуйста информацию о ТО и ремонте коробки передач, сцепления и ведущих мостов
автомобилей МАЗ-64227, MA3-54322. Заранее благодарен Михаил Иванович, Харьков.

РЕГУЛИРОВКИ СРЕДНЕГО
МОСТА МАЗ-64227
Для проверки наличия осевого зазора в
подшипниках ведущей шестерни 25 (см. рис.
1) и при необходимости проведения регулировок снять центральный редуктор, снять
механизм 2 0 блокировки дифференциала,
крышку сальника 15, извлечь вал 3 0 привода мостов с межосевым дифференциалом 29,
проворачивая вал 3 0 до установки лыски на
чашках дифференциала против шестерни 10,
снять картер 7. После этого можно, отвернув
гайки крепления, вынуть картер 8 подшипников с шестерней 3.
Регулировку натяга подшипников 2вала ведущей шестерни 3 производят путем уменьшения толщины регулировочной шайбы 6 , а
подшипников 4 7 дифференциала — с помощью гаек 4 9 аналогично регулировкам подшипников редуктора заднего моста.
При регулировке зацепления конических
шестерен следует руководствоваться таблицей 1, приведенной в предыдущем номере газеты. Перемещение ведущей шестерни
обеспечивают изменением количества регулировочных прокладок 5 под фланцем корпуса подшипников. При этом, чтобы отодвинуть ведущую шестерню от ведомой, под
фланец картера 8 подшипников нужно положить дополнительно регулировочные прокладки 5, а при необходимости сблизить шестерни — снять соответствующее количество
шайб. Перемещение ведомой шестерни 42
осуществляется с помощью гаек 4 9 подшипников дифференциала, при этом для сохранения натяга подшипников нужно отворачивать (заворачивать) обе гайки на один и тот
же угол.
Проверка наличия осевого зазора в подшипниках 13 и 35 производится одновременно с проверкой осевого зазора в подшипниках вала ведущей шестерни 3 , когда она вынута из редуктора, и вынут вал 3 0 с дифференциалом 29.
Регулировку подшипников 1 3 вала привода мостов необходимо производить в следующей последовательности: разобрать межосевой дифференциал 29, снять ведущую цилиндрическую шестерню 25 и вынуть подшипники из шестерни;
промыть детали в керосине, а перед сборкой смазать; установить внутренний подшипник в гнездо шестерни 5;
установить упорную шайбу 23, стопорную
24, вторую упорную 2 3 и наружную обойму
наружного подшипника 13;
для обеспечения предварительного натяга в подшипниках уменьшить толщину набора регулировочных шайб 21 на величину осевого зазора плюс 0,02— 0,03 мм и установить
их на место;
установить внутреннюю обойму подшипника 13. Для проверки предварительного натяга в подшипниках 13 установить шестерню 25
с подшипниками через оправку (с опорой на
торец внутренней обоймы внутреннего подшипника) на стол пресса, установить оправку
на внутреннюю обойму наружного подшипни-

Рис. 1. Центральный редуктор среднего моста: 1, 12 — са теллиты; 2, 46 — опорные шайбы;
3 — ведущая коническая шестерня; 4, 27 — распорные вту лки; 5 — рег улировочные прокладки;
6. 21, 41 — рег улировочные шайбы; 7 — картеры; 8 — картер по дшипников; 9, 13, 14, 31, 35, 47
— по дшипники; 10 — ведомая цилиндрическая шестерня; 11, 18, 40—гайки; 15, 37 — крышки,
16, 38 — сальники; 17, 39 — фланцы; 19 — муфта блокировки межосевого дифференциала: 20 —
механизм блокировки межосевого дифференциала; 22 — вилка включения муфты; 23 — упорная
шайба; 24 — стопорная шайба; 25 — ведущая цилиндрическая шестерня; 26 — да тчик включения
блокировки межосевого дифференциала; 28. 44 — крестовины; 29 — межосевой дифференциа л;
30 — вал привода мостов; 32 — выходной вал; 33 — полуось: 34 — стакан; 36 — болт; 42 — ведомая
шестерня; 43 — межко лесный дифференциа л: 45 — по луосевая шестерня; 48 — крышка; 49 —
гайка подшипника дифференциала; 50 — стопор; 51 — картер редуктора

ка и с небольшим усилием сжать подшипники. Покачиванием проверить наличие осевого зазора и легкость проворачивания шестерни. Усилие проворачивания ведущей цилиндрической шестерни, приложенное на наружном диаметре шестерни, должно быть в пределах 0,55—2,2 кгс. В качестве оправки можно использовать крестовину 2 8 и распорную
втулку 27 в сборе с шестерней.
При ощутимом осевом зазоре в подшипниках 35 выходного вала 32 регулировку производят также изменением набора регулировочных шайб 41 в следующей последовательности:
отвернуть болты 3 6 и снять выходной вал
32 со стаканом 34 подшипников;
отвернуть гайку 40, снять фланец 39 и разобрать подшипниковый узел;
промыть детали в керосине и перед сборкой смазать;
зажать вал в тисках, установить внутреннюю обойму внутреннего подшипника на вал;

установить стакан 3 4 в сборе с наружными обоймами;
установить необходимый набор регулировочных шайб 41, толщина которых уменьшена на величину осевого зазора в подшипниках плюс 0,02—0,03 мм;
установить внутреннюю обойму наружного
подшипника;
установив фланец 39, затянуть гайку 40.
Момент затяжки 40—50 кгс-м. Покачиванием и проворачиванием за фланец 3 9 проверить наличие осевого зазора. Усилие проворачивания, приложенное на радиусе расположения отверстий во фланце, должно быть
в пределах 0,65—2,56 кгс. После окончания
регулировки, отвернув гайку 4 0 и сняв фланец 39, установить крышку 37 с сальником и,
собрав узел, затянуть гайку 4 0 и зашплинтовать. Установить вал с подшипниковым узлом
и фланцем в сборе на место, закрепив болтами стакан 34.

Ежемесячное издание для хозяина земли и техники

За горізонталлю: 1. Протилежне добру. 4. Трав'яниста рослина родини злакових, зерна якої є цінним харчовим продуктом, а солома
використовується як сировина у легкій промисловості. 6. Кінцева частина всіх горизонтальних або похилих рангоутних дерев. 9. Південна
вічнозелена деревна рослина родини лілійних з довгим колючим листям
і жовтувато-білими квітками. 11. Споруда, пристосування з горизонтальних виступів або щаблів, на які ступають, піднімаючись куди-небудь або
спускаючись звідкись.
12. Густе, міцне, світле англійське
пиво, що виготовляється з ячменю. 13. Розкотисті звуки, що зливаються
в монотонне звучання. 14. Науково-дослідний інститут. 16. Геометрична фігура, утворена двома лініями, що виходять з однієї точки. 17. Назва літер первісних глаголиці й кирилиці, які позначали носові голосні.
18. Дія, подія, вчинок. 20. Василь ... (український поет, перекладач,
прозаїк, літературознавець, правозахисник). 21. Невелике веслове, парусне (звичайно з однією щоглою) або моторне судно. 22. Однорічна
чи багаторічна трав'яниста технічна рослина, зі стебел якої виготовляють волокно, а з насіння — олію. 23. Робота, діяльність, здійснення чогонебудь. 25. Ґрунтова поверхня під водою. 26. Уживається для вказування на кого-, що-небудь на близькій відстані (часто супроводжується жестом). 27. Одиничний вектор. 29. Товстий загострений з одного кінця
металевий стрижень, яким ламають, розбивають що-небудь тверде. 30.
Безліса рівнина, рівний, широкий простір; поле. 32. Кухар на кораблі. 33.
Чоловічий верхній одяг громадян у Стародавньому Римі. 36. Стержень,
якого вставляють у спеціальний отвір на кінцях осей, болтів і т. ін. для
закріплення на них коліс, гайок тощо. 38. Дрібні частки твердих речовин, що виділяються з рідини або газуватого середовища й осідають на
яку-небудь поверхню. 41. Шерстяна тканина полотняного переплетення для верхнього одягу. 43. Cтолиця Пакистану. 48. Словесне найменування, позначення кого-, чого-небудь. 49. Музичний лад, основою якого є малий тризвук з малою терцією. 50. Назва будинку Конгресу США у
Вашингтоні. 51. Чагарникова рослина або деревце з жовтими квітками та
їстівними ягодами. 52. Країна в західній Азії, що межує на півночі і сході
з Сирією, на півдні з Ізраїлем, на заході омивається Середземним морем. 53. Релігійно-етичний рух, що виник на початку 18ст. в Англії, а згодом поширився у вигляді таємних товариств в інших країнах Європи. 58.
Овочева коренеплідна дворічна рослина родини хрестоцвітих. 60. Назва
віслюка у тюркських народів. 63. Назва знака, що вказує на підвищення
ступеня звукоряду на півтон. 65. Сходи або драбина на судні. 68.
Індіанське плем'я. 69. Злітно-посадкова смуга. 71. Вигук, що виражає
подив, здогад, пригадування. 72. Задушливий отруйний газ, який
утворюється за неповного згоряння вугілля, жиру і т. ін. 74. Рос. авто. 75.
Густа солодка маса, яку бджоли виробляють із нектару квітів. 76. Дрібна
паразитична комаха, яка живиться соком рослин. 78. Зривання, збивання, знесення кого-, чого-небудь водою. 79. Курортне селище на чорноморському узбережжі Кавказу в Лазарівському районі міста Сочі, за
18 км від центру. 80. Мінерал, що використовується у подрібненому та
обпаленому вигляді в будівництві, скульптурі, для хірургічних пов'язок, а
також у сільському господарстві як добриво. 81. Лінійно обмежений ав-
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томат. 83. Ярмо. 84. ...-де-Жанейро. 85. Період, докорінно відмінний від
попереднього. 87. Пісок, земля, нанесені вітром, водою тощо. 88. Засоби
масової інформації. 89. Господарське приміщення для зберігання різного
майна. 90. ... з вогнем. 91. Чотирнадцята літера вірменської абетки. 92.
Дорожньо-транспортна пригода. 93. Одиниця площі в англійській системі
мір — дорівнює чверті акра.
За вертікаллю: 1. Сьома літера грузинської абетки. 2. Уявні прямі лінії,
які проходять через середину якого-небудь тіла чи простору. 3. Центральна поштова установа в місті. 4. Парламент у Швеції. 5. Становище під
час гри в теніс, коли одній стороні не вистачає лише одного м'яча для
виграшу партії (сету). 6. Міжнародна одиниця сили. 7. Кожен із бокових
виступів нижньої частини носа. 8. Жінка, яка грає у театрі або у кіно. 9.
Штат у США. 10. У спортивних іграх — переліт м'яча, шайби і т. ін. за
межу, встановлену правилами гри. 15. Державна автомобільна інспекція.
19. Китайська Народна Республіка. 23. Те, що викликає подив, здивування. 24. Місто в Криму. 27. Міра сипких тіл, в основному зерна, на Русі,
яка застосовувалася в XVI-XVII століттях і частково пізніше. 28. Наполеглива, старанна праця людини. 31. Найменша кількість хімічного елемента,
що складається з ядра й електронів. 34. «Чорнії брови, карії ...». 35. Назва села в деяких тюркських народів у Середній Азії та на Кавказі. 36. Волосся на голові у людини (переважно у чоловіка). 37. Секретне, умовлене
сполучення цифр чи букв, що дає право доступу куди-небудь або до чогонебудь. 39. Дякую. 40. Молода неодружена особа жіночої статі. 41. Столиця Грузії. 42. Лінія на карті, що сполучає місця з однаковим атмосферним тиском. 44. Жінка, яка, добре знаючи весільні обряди, порядкує на
весіллі. 45. Повідомлення, яким сповіщається про зміни в стані взаємних
розрахунків. 46. Попереднє оголошення про наступний спектакль, фільм,
лекцію та ін. 47. Прізвище президента Азербайджану 1993—2003 років.
53. Московський авіаційний інститут. 54. Струнний щипковий музичний
інструмент, поширений серед народів Закавказзя, Ірану, Афганістану та
інших країн. 55. Муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент
Атлантичні Піренеї. 56. Представник народності іранської мовної групи, що
живе в Азербайджані, Дагестані, Ірані. 57. Урочистий вірш, присвячений
якійсь видатній події, відомій особі. 58. Той, хто намагається одержати за
свою працю більше, ніж вона варта. 59. Шерстяне або напівшерстяне покривало, переважно з торочками, що його використовують як хустку або
ковдру. 61. Назва будь-якого мінералу, що має здатність від удару розколюватися в певних напрямках на шматки правильної форми. 62. Геометричне тіло, утворене обертанням кола навколо свого діаметра. 63.
Дорогоцінний камінь — алмаз, штучно огранений і відшліфований. 64.
Член релігійної секти «свідки Єгови». 66. Радянське господарство. 67. Документ установленого зразка, що посвідчує особу власника, його громадянство. 69. Орган, що виробляє необхідні для організму речовини або
видаляє кінцеві продукти обміну. 70. Неприємний, смердючий запах. 73.
Розділовий сполучник. 77. «Вухогорлоніс». 81. Поросла травою та кущами лука, що використовується як пасовисько й сіножать. 82. «Циганка ...».
85. Мілке, солоне, сезонне озеро в центрі Австралії. 86. У давньогрецькій
міфології бог підземного світу, володар «царства тіней» померлих.

№ 6 (135) июнь 2014

31

ОБІДНЯ
ПЕРЕРВА
Якщо чоловік готовий на все заради жінки, значить він її любить.
Якщо жінка готова на все заради чоловіка, значить вона його народила.
Чоловік, прийшовши з роботи, запитує у дружини:
- Ну, як справи, моя солоденька?
Вона йому:
- Все добре любий. Борщ зварила, котлеток насмажила, віконця протерла, дитячі речі всі перепрала!
Ось сиджу шкарпеточки в’яжу. Завтра, якщо знову забудеш заплатити за інтернет, я тебе вб’ю!
- Не нервуй! Нервові клітини не відновлюються!
- Не мудруй. Зуби теж.
Сидимо вп’ятьох: я і стіни.
Захотілося чайку... і понеслося: булка, масло, ковбаса, печиво, цукерки... попила чайку.
— Любий, у мене дві новини. Одна хороша, інша
погана.
— Давай з хорошої.
— Я більше так не буду.
Що може бути смачніше коробки шоколадних цукерок?
- Смачніше коробки можуть бути тільки цукерки!
Зайшов у супермаркет, купив жуйку “Orbit”. На
касі:
- Пакет потрібен?
- Кращe три давайте! Раптом один порветься ...
-Любий, я хочу, щоб ти мені прошепотів на вушко брудні речі
-Кухня, ванна, вітальня.
Учитель історії у сільській школі, якому учні щороку копали картоплю, вирвав з усіх підручників параграф про скасування кріпосного права у
1861 році.
- У мене погана пам’ять.
- Наскільки погана?
- Ти хто?
Два факти про дівчат:
1. Вони часто перебувають у поганому настрої.
2. І в цьому завжди винен ти.
Найбільша помилка жінок:
- Він зміниться.
Найбільша помилка чоловіків:
- Візьмемо літр, повинно вистачити.
- Вчора довго намагався пояснити бабусі, що працюю програмістом.
- І як?
- Коротше, зійшлися на тому, що ремонтую телевізори та розводжу мишей.
Завдання:
У басейн затікає 400л води, а витікає 405 л.
Питання: чи є совість у тих, що купаються?
Як приємно, коли після п’янки прокидаєшся і бачиш - все зруйновано, погромлено... гора немитого
посуду... але хата не твоя.
Дуже худий хлопчик наступив на таргана і доїхав
до кухні.
Найбільше насторожують чоловіків дві речі: незрозумілий шум в двигуні автомобіля і дівчина, яка
раптом стала дуже лагідною і доброю.

Відповіді. За горізонталлю: 1. Зло. 4. Рис. 6. Нок. 9. Юка. 11. Сходи. 12. Ель. 13. Рокіт. 14. Нді. 16. Кут. 17. Юси. 18. Акт.20. Стус. 21. Бот. 22. Льон. 23. Дія. 25. Дно. 26. Ось. 27. Орт. 29. Лом. 30. Лан. 32. Кок. 33.
Тога. 36. Чека. 38. Осад. 41. Твід. 43. Ісламабад. 48. Назва. 49. Мінор. 50. Капітолій. 51. Кизил. 52. Ліван. 53. Масонство. 58. Ріпа. 60. Ішак. 63. Дієз. 65. Трап. 68. Ері. 69. Зпс. 71. Ага. 72. Чад. 74. Ока. 75. Мед. 76.
Тля. 78. Змив. 79. Лоо. 80. Гіпс. 81. Лоа. 83. Іго. 84. Ріо. 85. Ера. 87. Занос. 88. Змі. 89. Сарай. 90. Гра. 91. Тса. 92. Дтп.93. Руд. За вертікаллю: 1. Зен. 2. Осі. 3. Поштамт. 4. Риксдаг. 5. Сетбол. 6. Ньютон. 7. Крильце. 8. Акторка. 9. Юта. 10. Аут. 15. Даі. 19. Кнр. 23. Диво. 24. Ялта. 27. Оков. 28. Труд. 31. Атом. 34. Очі. 35. Аул. 36. Чуб.37. Код. 39. Спасибі. 40. Дівчина. 41. Тбілісі. 42. Ізобара. 44. Сваха. 45. Авізо. 46. Анонс. 47.
Алієв. 53. Маі. 54. Саз. 55. Нарп. 56. Тат. 57. Ода. 58. Рвач. 59. Плед. 61. Шпат. 62. Куля. 63. Діамант. 64. Єговіст. 66. Радг
осп. 67. Паспорт. 69. Залоза. 70. Сморід. 73. Або. 77. Лор. 81. Луг. 82. Аза. 85. Ейр. 86. Аїд.
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